Studentská konference
Albína Bráfa
30|5|2018 MÚVS ČVUT v Praze
Organizátor konference:
Masarykův ústav vyšších studií
ČVUT v Praze

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT si Vás dovoluje pozvat na třetí ročník
studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa konané ve středu
30. května 2018 v Praze.

Účastníci konference:
Studenti magisterských
a doktorských programů

Studentům ekonomicko-manažerských a interdisciplinárních doktorských a magisterských programů vyučovaných na technických univerzitách poskytne prostor k prezentaci a diskusi výsledků odborné tvůrčí
práce, k seznámení s tématy výzkumu, metodami práce a aplikací výzkumných metod na různých pracovištích, ke sdílení zkušeností a navázání nových kontaktů. Navazuje tím na tradici výuky ekonomických oborů
na České technice, jejíž počátky jsou spojeny se jménem významného
českého národohospodáře a tvůrce českého ekonomického názvosloví
Albína Bráfa (1851–1912).

Důležité termíny:
Přihlášky do 18|3|2018
Příspěvky do 16|4|2018
Konference 30|5|2018

Jazyk konference:
český, slovenský, anglický

Součástí konference budou v roce 2018 panelové diskuse k aktuálním
otázkám internacionalizace ve vzdělávání a logistiky a dodavatelského
řetězce.

Místo konání:
Praha 6 (areál ČVUT)

Zaslané příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce budou
na základě recenzního řízení publikovány v recenzovaném sborníku a nejlepší práce budou po prezentaci v sekcích oceněny vědeckým výborem
konference. Příspěvky účastníků mimo ČVUT mohou být po předchozí
domluvě prezentovány i formou posteru.

Vložné a poplatky:
žádné (pro prezentované
a včas přihlášené příspěvky)

Předběžné přihlášky, obsahující jméno studenta a jeho školitele (vedoucího), akademického pracoviště, studijní program a název příspěvku,
zasílejte laskavě do 18. března 2018 na adresu braf@muvs.cvut.cz, kde
získáte i další informace a vzorový formát příspěvku.
Termín pro zaslání příspěvku do recenzního řízení je 16. dubna 2018 (pro
studenty bakalářských a magisterských programů 7. května 2018).

Kontakt a web:
braf@muvs.cvut.cz
www.muvs.cvut.cz/braf

Díky laskavé podpoře Fondu studentských projektů Českého vysokého
učení technického v Praze nebude pro včas přihlášené a na konferenci
prezentované příspěvky účtováno vložné.
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