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Szanowni Państwo, 
 
mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką 
kaukaską do Rzeszowa na  
 
10. Międzynarodową Konferencję Naukową  
„KAUKAZ – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ” 
 
która odbędzie się w dniach 21-22 października 2021 r. 
 
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje okres od starożytności do 
czasów najnowszych. Jej celem jest prezentacja najnowszych wyników badań 
dotyczących Kaukazu oraz stworzenie warunków do dyskusji i wymiany poglądów 
międzynarodowego grona badaczy. Mamy również nadzieję, że jednym z rezultatów 
spotkania będzie integracja środowiska naukowego oraz rozwijanie współpracy 
między ośrodkami naukowo-badawczymi z Polski i Kaukazu.  
 
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, specjalistów, 
badaczy, doktorantów i studentów z Polski oraz innych państw, w szczególności z 
obszaru Kaukazu, jak również przedstawicieli Polonii z rejonu Kaukazu oraz narodów 
kaukaskich w Polsce i Europie.  
 
Obrady będą prowadzone w języku polskim, rosyjskim i angielskim.  
Efektem konferencji będzie publikacja naukowa. 
 
w imieniu organizatorów 
Dariusz Popek 
KAVKAZ–Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość 
 
 
 
 

Institute of History of the University of Rzeszów 

Faculty of History of the Adam Mickiewicz University in Poznań 

Caucasus – Past – Present – Future  

scientific magazine of the University of Rzeszów 

Caucasus – Scientific Circle of Students and PhD  

of the University of Rzeszów 

 

 



 

   10. INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE 

        CAUCASUS – RZESZÓW 2021 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

Wypełniony formularz należy przesłać do 30.09.2019 r. 

na adres: kavkaz@ur.edu.pl 
 

Imię i Nazwisko ………………………...…………………………………………………… 

Tytuł naukowy, stopień, zajmowane stanowisko …………...................................... 
 

Afiliacja instytucjonalna  ………………….…………………..…................................... 

Telefon kontaktowy ……………. Adres e-mail: ………………………………………… 
 

 

Tytuł referatu: ……………………………………………………………………………….. 
 

ABSTRAKT (max 200 słów) 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Potrzebne wyposażenie techniczne: 

……………………………………….……………………………..……................................ 
 

Uwagi dot. wyżywienia (proszę zaznaczyć właściwą opcję jeżeli dotyczy): 
 

[ ]wegetariańskie/ wegańskie   

[ ]alergie (proszę wymienić na jakie produkty) ..………………………………………..... 

[ ]religijne (proszę wymienić) ………………………………………………......…….……. 

[ ]Inne (proszę wymienić) ………………………………………………......……………… 

 

Nocleg (proszę zaznaczyć właściwą opcję): 

[ ]20/21.10.2021 r.    [ ]21/22.10.2021 r.    [ ]22/23.10.2021 r.   [ ]rezygnuję z 

noclegu  
 

Dane do faktury:  

Nazwa (Imię i Nazwisko/ lub Uczelnia/ lub Instytucja):  

…………………..……….……………………………………………………………………... 

NIP: …………………………………………………………………………………………….. 

Adres, na który ma być przesłana faktura: ………………………………………………… 
 

mailto:kavkaz@ur.edu.pl


 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………….……… 
 

 

 
OPŁATA KONFERENCYJNA 

 

Proszę zaznaczyć jedną z opcji: 
 

[ ] 300 zł/ 65 euro 
(Organizatorzy zapewniają udział w konferencji oraz publikację zgłoszonego 
referatu). 

[ ] 400 zł/ 90 euro  
(Organizatorzy zapewniają udział w konferencji, posiłki w trakcie trwania konferencji, 
w tym oficjalna kolacja wszystkich uczestników konferencji oraz publikację 
zgłoszonego referatu). 

[ ] 550 zł/ 120 euro  
(Organizatorzy zapewniają udział w konferencji, jeden nocleg, posiłki w trakcie 
trwania konferencji, w tym oficjalna kolacja wszystkich uczestników konferencji oraz 
publikację zgłoszonego referatu). 

[ ] 700 zł/ 150 euro 
(Organizatorzy zapewniają udział w konferencji, dwa noclegi, posiłki w trakcie trwania 
konferencji, w tym oficjalna kolacja wszystkich uczestników konferencji oraz 
publikację zgłoszonego referatu). 

[ ] 850 zł/ 190 euro 
(Organizatorzy zapewniają udział w konferencji, trzy noclegi, posiłki w trakcie trwania 
konferencji, w tym oficjalna kolacja wszystkich uczestników konferencji oraz 
publikację zgłoszonego referatu). 
 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 30.09.2019 r. 
 

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów 
Dla wpłat w PLN – nr konta: 97 1240 6960 1562 0000 0210 0121  
Dla wpłat w EURO – nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135 
KOD BIC/SWIFT PEKAO SA: PKOPPLPW 
w tytule proszę dopisać: Kaukaz 2021 
 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konferencji w trybie stacjonarnym  
(w szczególności z powodu ewentualnych obostrzeń związanych z pandemią 
COVID-19), konferencja zostanie przeprowadzona w trybie online. W powyższej 
sytuacji dokonane wpłaty uczestników konferencji z tytułu wniesienia opłaty 
konferencyjnej, zostaną zwrócone na konto z którego została dokonana płatność. 
 

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w monografii Instytutu Historii UR „Między 
Wschodem A Zachodem. Kaukaz Wczoraj I Dziś” lub w czasopiśmie naukowym 
„KAVKAZ-Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo wyboru miejsca publikacji zgłoszonych referatów. 
 



 

Miejsce konferencji: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów, 
Budynek A0 , Aula A0. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z 
sekretarzem konferencji Panem Dariuszem Popkiem nr tel. + 48 515893385, e-mail: 
kavkaz@ur.edu.pl. 
 

 

 
KOMITET NAUKOWY 

 
 

 Sylwester CZOPEK prof. dr hab. 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 Paweł GRATA dr hab., prof. UR 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 Przemysław MATUSIK dr hab., prof. UAM 

Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznania  

 Andrzej BONUSIAK dr hab., prof. UR 

Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego  

 Azad RZAJEW prof. 

Bakijski Uniwersytet Państwowy 

 Krzysztof PIETKIEWICZ prof. dr hab. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania  

 Ketevan KHUTSISHVILI prof. 

Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego 

 Swietłana AKKIEWA prof. 

Kabardyno-Bałkarski Instytut Studiów Humanistycznych 

 Ruslan SEFERBEKOW prof. 

Dagestański Uniwersytet Państwowy  

 Seifulla RASHYDOW prof. 

Izmailski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny 

 Alexander MARKAROW prof. 

Erywański Uniwersytet Państwowy 

 Roustam BEGEULOW prof. 

Karaczajewo-Czerkieski Uniwersytet Państwowy im. U. D. Alijewa 

 Wadim ZADUNAJSKI prof. 

Uniwersytet Rzeszowski 

mailto:kavkaz@ur.edu.pl


 

 Grzegorz SKRUKWA dr hab., prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania  

 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

 
 

 Dariusz POPEK  

KAVKAZ–Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość 

 Paweł KORZENIOWSKI  

Uniwersytet Rzeszowski 

 Hubert KOTARSKI 

Uniwersytet Rzeszowski 

 Bogdan WIERZBIŃSKI  

Uniwersytet Rzeszowski 

 Tomasz WARZOCHA 

Uniwersytet Rzeszowski  

 Dariusz KRÓL 

Uniwersytet Rzeszowski  

 Piotr OLEKSY 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 Julia KACZMAREK – KHUBNAIA  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 Stanisława BUDZISZ – CYSEWSKA  

Uniwersytet Gdański  

 Anna PAJĄK  

Uniwersytet Jagielloński  

 Mateusz ISKRA  

Uniwersytet Warszawski 

 Magda PABIN – MAJCHRZYK  

KAVKAZ–Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość 

 Klaudia ORDZOWIAŁY-GRZEGORCZYK 

KAVKAZ–Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość 

 Kamil PIETRASIK 

KAVKAZ–Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość 

 Weronika JAWORSKA  

KAUKAZ – Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego  

 Paweł PARYNA  

KAUKAZ – Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego  

 
 



 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „KAUKAZ – PRZESZŁOŚĆ  
– TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”, Rzeszów, 21-22 października 2021 r. 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

– RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Uniwersytet 

Rzeszowski informuje, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 

Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna), tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: 

info@ur.edu.pl, NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów. 

Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem +48 17 

872 34 39, +48 17 872 36 46 oraz adresem e-mail: iod@ur.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji  

i przeprowadzenia konferencji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawą do przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

4. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących  

z administratorem danych w zakresie realizacji konferencji. 

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 

 



 

 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rejestracji, 
organizacji i przeprowadzenia 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „KAUKAZ 
– PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”, Rzeszów, 21-22 
października 2021 r.. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 
 

 

 

Data i podpis 
 

Przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet 

Rzeszowski oraz oświadczam, że został wypełniony wobec mnie obowiązek 

informacyjny.  
 

 

 

Data i podpis 

 

Oświadczenie: 
 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki konferencji 

zawarte w dokumentacji ogłoszenia o konferencji. 
 

 

 

Data i podpis 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku (w tym ewentualnych fotografii i dokumentacji filmowej 

wykonanych podczas konferencji) przez Uniwersytet Rzeszowski. Niniejsza zgoda 

jest nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda 

obejmuje wszystkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych 

związanych  

z konferencją. 

 

 

Data i podpis 

 



 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY 
 

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Prezydent Miasta Rzeszowa 

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

PATRONAT MEDIALNY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


