
Współczesna logistyka - 
innowacyjność, skuteczność, efektywność

K o p e r n i k ańs k i e  D n i  L o g i s t y k i

Wymagania edytorskie dotyczące 
zgłaszanych referatów na 

V edycję Ogólnopolskiej Konferencji   
pod tytułem 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

11-12 maja 2017 rok. 



Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

• Elastyczność w łańcuchach dostaw 

• Optymalizacja kosztów w łańcuchach dostaw 

• Zarządzanie jakością w łańcuchach dostaw 

• Systemy informatyczne w logistyce 

• Łańcuch towarowy 

• Łańcuch logistyczny

• Współczesne sieci dostaw 

• Innowacje w branży TSL 

• Zarządzanie transportem 

• Infrastruktura logistyczna 

• Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami 

*Istnieje możliwość napisania referatu na temat inny niż obejmuje powyższa tematyka. 

Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 9 najlepszych referatów, które autorzy 

wygłoszą podczas konferencji w obecności przedstawicieli firm i instytucji, jak 

również kadry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Terminarz: 

• 30.03.2017r. – termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 

https://goo.gl/forms/NH2KMbQUBoMPyzw33 

• 15.04.2016r. – termin wniesienia opłaty konferencyjnej 

• 20.04.2017r. – termin nadsyłania referatów na adres mailowy skn.logitor@gmail.com 

• 25.04.2017r. – informacja zwrotna dotycząca wyboru referatów 

• 07.05.20167r. – przesłanie prezentacji referatu 

Wymogi redakcyjne: 

• Referat powinien dotyczyć tematyki konferencji, 

• Powinien został przygotowany i zaprezentowany przez maksymalnie dwie osoby. 

Koło Naukowe Logistyki LOGITOR, Katedra Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Jurija Gagarina 13a, 87-100 Toruń, www.logitor.umk.pl, e-mail: logitor@stud.umk.pl, 

facebook: KNL LOGITOR



W razie pytań prosimy o wiadomości :e-mail: logitor@stud.umk.pl 

Wiceprezes ds. organizacyjnych: 

Alicja Kardas e-mail: alicjakardas@interia.pl tel.: 668 766 157 

Prezes Koła: Angelika Malinowska, tel. 600 435 203 

SERDECZNIE  ZAPRASZMY

Wymogi techniczne: 

• Czcionka: Times New Roman, 

• Rozmiar czcionki 12, 

• Wyjustowanie, 

• Interlinia w tekście 1,5 wiersza, 

• Nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów, 

• Marginesy 2,5 centymetra, 

• W całej pracy, jeżeli wskazujemy jakąś datę, stosować jednolity zapis, 

• Podział tekstu na części powinien być oznaczony numeracją arabską i śródtytułami, 

• Wypunktowania w tekście powinny być oddzielone średnikami, w całym artykule należy stosować 

jednolity format wypunktowania, 

• Strony powinny być numerowane, oprócz strony tytułowej, 

• Zwroty obcojęzyczne powinny być pisane kursywą, 

• Długość referatu do 10 stron A4, 

• Referaty prosimy przesyłać w formacie .docx. 

Prezentacja: 

• Maksymalny czas prezentacji to 20 minut, 

• Powinna być ona przygotowana w programie MS Power Point. 

Bibliografia: źródła powinny być przywoływane z zastosowaniem stylu harwardzkiego: 

• Na końcu przywoływanego fragmentu należy umieścić dokładny opis bibliograficzny 

(Weber, 2002, s.254), 

• Na końcu artykułu należy umieścić dokładny opis bibliograficzny 

Weber A., Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce, Rok. Pozycje powinny być ustawione w kolejności 

alfabetycznej wg nazwisk autorów, 

• Przywołanie literatury następuje przed końcem zdania; w przypadku przywoływania listy 

wypunktowanej lub numerowanej, przywołanie umieszcza się przed dwukropkiem (czyli przed całą listą), 

• W spisie literatury należy wyraźnie oddzielić strony WWW; podając adres strony, należy wskazać 

dokładną datę odczytania danej informacji ze strony, 

Gotowe prace konkursowe należy przesłać na adres: 

skn.logitor@gmail.com tytułując wiadomość: 

• Referat-skrócony tytuł, nazwa koła, nazwiska autorów, 

• Prezentacja- skrócony tytuł, nazwa koła, nazwiska autorów, 

• Materiały dodatkowe (filmiki)  - link do filmiku lub pobrany filmik oraz numer slajdu oraz skrócony 

tytuł, nazwa koła, nazwiska autorów 


