
 

 

 

 

 

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 

„Współczesne trendy w turystyce – szanse, perspektywy, zagrożenia” 

18 marca 2022 (online) 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Zarządu i Członków Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji "Globtroter", działającego 

przy Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wysyłania zgłoszeń i udziału w Ogólnopolskiej 

Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Współczesne trendy w turystyce - szanse, 

perspektywy, zagrożenia". 

 

Konferencja odbędzie się 18 marca 2022 r. w formule online na platformie Teams.  

 

Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 10.00. Uczestnictwo dla prelegentów i 

wszystkich zainteresowanych jest bezpłatne. Istnieje możliwość publikacji wygłoszonych referatów 

w czasopiśmie Annales UMCS sectio B (40 pkt) po spełnieniu kryteriów redakcyjnych i 

recenzyjnych stawianych przez Redakcję Czasopisma. Szczegóły w zakładce "Przesyłanie tekstów" 

na stronie internetowej Annales: https://journals.umcs.pl/b/about 

 

Zakres merytoryczny konferencji obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z problematyką 

turystyki w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W szczególności 

zapraszamy studentów i doktorantów z kierunków turystyka i rekreacja, geografia, ekonomia, 

socjologia, zarządzanie, oraz reprezentantów innych pokrewnych specjalności, którzy chcieliby 

przedstawić problematykę swoich zainteresowań badawczych.  

 

Wszystkich chcących zaprezentować referat podczas Konferencji prosimy o wysłanie krótkiej 

wiadomości na adres e-mail: tirglobtroter@o2.pl  

 

https://journals.umcs.pl/b/about


 

 

 

W treści wiadomości prosimy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko 

prelegenta/prelegentów; nazwa uczelni; rok, rodzaj i kierunek studiów; temat referatu.  

 

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 13 marca na adres e-mail: tirglobtroter@o2.pl 

 

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego, 

Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dziekan 

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Dyrektora Instytutu Geografii 

Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS, oraz Lubelską Regionalną 

Organizację Turystyczną.  

 

Ważne informacje i daty: 

 

Organizator: Studenckie Koło Naukowe TiR "Globtroter" UMCS 

 

Termin konferencji: 18 marca 2022 

 

Forma: zdalna, na platformie Teams 

 

Publikacja referatów: możliwość publikacji w Annales UMCS sectio B (40 pkt) po spełnieniu 

kryteriów Czasopisma 

  

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: tirglobtroter@o2.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i udziału w Konferencji. 

 

Komitet Organizacyjny: 

Przewodnicząca: Jagoda Kasprzak 

Wiceprzewodnicząca: Weronika Kaczmarczyk 

Sekretarz: Radosław Lenart 

Członkowie: Weronika Kwiecień, Angelika Lis, mgr Katarzyna Michalczuk 

Opiekun Koła: dr Grzegorz Iwanicki 

 

 


