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Všechny přijaté příspěvky budou na základě recenze publikovány
v elektronickém sborníku jako mimořádné vydání časopisu
Media4u Magazine s ISSN, anotace jednotlivých příspěvků budou
vytištěny jako recenzovaný sborník s ISBN.
Účast na konferenci je zcela zdarma.

Cíle konference
Hlavním cílem konference je poskytnout účastníkům prostor pro
získání nejnovějších poznatků a konfrontaci svých dosavadních
znalostí na mezinárodním poli.
Konference je určena všem pedagogům, studentům magisterských
a doktorských studijních programů, kteří již využívají nebo se
chystají využívat média jako didaktické prostředky v rámci své
výuky. Vítány jsou i příspěvky odborníků, které mohou obohatit
úroveň znalostí technických parametrů a přiblížit zájemcům
technické novinky.
Cílem konference je podpořit aktivní spolupráci a navázání
kontaktů mezi pedagogickými pracovníky na různých úrovních v
ČR i zahraničí.
Konference poskytuje prostor pro zahájení dlouhodobé diskuse
aktuálních problémů, jejich analýzu a řešení na stránkách
odborného časopisu Media4u Magazine.
Z konference bude vydán sborník s plně recenzovanými příspěvky
a plná znění příspěvků budou publikována jako mimořádné vydání
časopisu Media4u Magazine (ISSN 1214-9187).
Anotace jednotlivých příspěvků budou vytištěny jako recenzovaný
sborník s ISBN.
Účast na konferenci je zcela zdarma.
Konference je zaměřena na dva hlavní okruhy s důrazem na
oblast andragogiky:
– úloha a možnosti médií jako prostředku pro přenos informací
– úloha a možnosti masových médií ve vzdělávání
zpět
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Pokyny pro publikování příspěvků
Účastníci konference musí odeslat do 20. 10. 2010
– vyplněnou závaznou přihlášku,
– recenzní posudek příspěvku podepsaný recenzentem s
minimálně stejným akademickým titulem jako autor.
– příspěvek, který odpovídá předepsaným pokynům. Rozsah
příspěvku je max. 4 strany (včetně seznamu literatury, obrázků,
tabulek a příloh).
Příspěvek je nutné poslat:
– elektronickou poštou na e-mailovou adresu:

konference@media4u.cz
–

na datovém nosiči spolu s jedním výtiskem příspěvku,
oponentským posudkem a přihláškou na poštovní adresu:
Ing. Jan Chromý, Ph.D.
Katedra marketingu a mediálních komunikací
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
Svídnická 506
181 00 Praha 8
Česká republika

zpět

