Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlašuje výzvu na podávání příspěvků na

7. mezinárodní vědecko-výzkumnou
konferenci doktorského studia

architektura
a urbanismus:
současný
výzkum

PHD

7. – 8. prosince 2017
Fakulta Architektury ČVUT,
Thákurova 9, Praha
místnost 152/153

Konference je tematicky zaměřena
na problematiku architektury a urbanismu
z pohledu 21. století. Cílem konference je zvýšit
kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura,
výstavba, urbanismus a prostorové plánování
a zároveň rozvinout spolupráci mezi jednotlivci
a pracovišti zabývajícími se výzkumem otázek,
se kterými se tyto obory v současnosti potýkají.
Konference navazuje na cyklicky pořádané
mezinárodní konference doktorandů, které
proběhly v předchozích letech v Praze (2011
a 2014), Bratislavě (2012 a 2015) a Brně (2013
a 2016).

Konference doktorského studia je členěna do čtyř
tematických okruhů.

TEMATICKÉ OKRUHY
1. Vize, projekty a realita
2. Historie, proměna a přeměna
3. Materiály, technologie a procesy

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
15. 4. 2017 / Vyhlášení konference
30. 5. 2017 / Podání přihlášky a abstraktu
15. 6. 2017 / Termín potvrzení přijetí přihlášky
1. 9. 2017 / Termín zaslání fulltextů
7. 12. 2017 / Konference doktorského studia
8. 12. 2017 / Doprovodný program: Kulatý stůl
na téma Výzkum v architektuře a urbanismu

Pro formulář přihlášky nás kontaktujte
na adrese phd2017@fa.cvut.cz. Tamtéž laskavě
zašlete vyplněný formulář přihlášky. V případě
přijetí příspěvku Vám budou zaslány podrobné
pokyny pro napsání příspěvku. Přijaté
příspěvky v rozsahu 7 200–10 800 znaků
budou recenzovány, otištěny ve sborníku
a publikovány na webové stránce konference
http://kolokvium.fa.cvut.cz/.
Účast na konferenci je bezplatná.

4. Nové otázky 21. století

www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds

Koordinátorka konference:

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Fakulta architektury ČVUT v Praze

(kontakt pro více informací a formulář přihlášky)

phd2017@fa.cvut.cz

Thákurova 9, 160 00 Praha 6

+420 224 356 354

Faculty of Architecture CTU in Prague announces call for papers for the

7th international doctoral conference

architecture PHD
and urbanism:
contemporary
research
December 7–8, 2017

Faculty of Architecture,
Thákurova 9, Praha
room 152/153

The conference is thematically focussed
on various topics of architecture and urbanism
from the perspective of the 21st century. Its
goal is to improve the quality of research in the
fields of architecture, construction, urban design
and spatial planning, and strengthen mutual
cooperation among individuals and departments
involved. This year’s conference follows the cycle
of previous doctoral conferences held in Prague
(2011 and 2014), Bratislava (2012 and 2015)
and Brno (2013 and 2016).

15. 4. 2017 / Announcement – call for papers
30. 5. 2017 / Registration deadline
15. 6. 2017 / Acceptance confirmation
1. 9. 2017 / Full texts deadline
7. 12. 2017 / Conference of doctoral students
8. 12. 2017 / Side event: Architecture
and urbanism research roundtable

Please contact us on phd2017@fa.cvut.cz
for registration form. Use the same contact
e-mail for submitting the registration form.
When accepted for publishing a full paper,
you will receive instructions for authors.
The accepted papers in the extent
of 7 200–10 800 characters will be expert
reviewed and published in conference
proceedings as well as on the conference
website http://kolokvium.fa.cvut.cz.
The conference is free of charge.

The conference is divided into four
thematic blocks.

THEMATIC BLOCKS
1. Visions, projects and reality
2. History, shifts and transformations
3. Materials, technologies and processes
4. New topics of the 21st century

www.fa.cvut.cz/En

CONFERENCE CALENDAR

Conference coordinator:

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Faculty of Architecture, CTU in Prague

phd2017@fa.cvut.cz

Thákurova 9, 160 00 Praha 6

+420 224 356 354

