Medzinárodné študentské psychologické dni
16. Ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. Ročník
celoslovenskej konferencie ŠVOČ
Informácie a pokyny pre súťažiacich
Dátum konania: 28-29. 4. 2016 (štvrtok-piatok)
Miesto: Inštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove (Ulica 17.
Novembra 1, 080 01, Prešov)
Deadline pre zaslanie súťažných prác: 1.4.2016 (piatok, 11:59pm)
Súťažné

práce,

prosím,

zašlite

vo

formáte

.doc

alebo

.docx

na

adresu:

SVOC.MSPD.2016@gmail.com
Akceptovanými jazykmi príspevku sú slovenský, český alebo anglický.
Organizačný výbor konferencie si dovoľuje vyhradiť právo na odmietnutie príspevku alebo
navrhnutie jeho úpravy pred publikovaním. Súhlas s publikovaním príspevku v tlačenom
zborníku z konferencie je potrebné odovzdať pri registrácií v deň konferencie (tlačivo Vám
bude zaslané). Prosíme o dodržanie formálnych aj obsahových pravidiel.
Článok prosíme vpísať do predlohy, ktorá je uvedená v prílohe. Maximálny akceptovaný
rozsah práce je 15 normostrán (vrátane obrázkov, tabuliek a zoznamu bibliografických
odkazov, avšak okrem príloh). Z dôvodu tlačenej verzie zborníka prosíme o čo najmenší počet
príloh.

Odporúčaná forma príspevku:
1.
2.
3.
4.

Meno autora
Názov katedry/inštitútu, fakulty a univerzity
Emailová adresa autora/ov
Abstrakt v slovenskom/českom a tiež anglickom jazyku (maximálne 200 slov) vrátane
kľúčových slov v danom jazyku (3-5 slov)
5. Úvod
6. Teoretické východiská (teoretické uvedenie do problematiky, počet podkapitol je
ľubovoľný, v závere teoretických východísk prosíme uviesť cieľ a v skrátenej verzii
hypotézy)
7. Metóda (výskumný súbor, výskumné nástroje, priebeh a realizácia výskumu)
8. Výsledky a diskusia
9. Záver (zhrnutie najdôležitejších poznatkov)
10. Zoznam bibliografických odkazov

Článok musí byť písaný buď v prvej osobe množného čísla alebo v trpnom rode (pasíve).
Citácie, parafrázy, tabuľky, grafy, obrázky a zoznam bibliografických odkazov musia
korešpondovať so šiestou edíciou manuálu APA a spĺňať základné pravidlá APA štýlu (pre
bližšie info odporúčame pozrieť napr. tento link):
http://home.cc.umanitoba.ca/~cameron2/PlunkettAPA2011.pdf)
Na každý príspevok bude vypracovaný recenzný posudok, ktorý bude študentom zaslaný pred
začiatkom konferencie.

Ústna prezentácia
Ústna prezentácia príspevku je limitovaná časom 15 minút, pričom 10 minút pripadá na
príspevok samotný a zvyšných 5 minút tvorí čas na diskusiu. Prosím, pripravte si
prezentáciu vo formáte .ppt alebo prezi.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok neváhajte kontaktovať organizačný výbor
na adrese: SVOC.MSPD.2016@gmail.com alebo eva.hruscova@smail.unipo.sk

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie s Vami v Prešove.

So srdečným pozdravom,
Organizačný výbor MSPD 2016

