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Česko-slovenská mezioborová konference Kognice a umělý život, k jejímuž 12. ročníku a k prezentaci svých 
odborných záměrů, či výsledků jste tímto srdečně zváni, patří už mezi tradiční mezioborová setkání  úspěšných 
vědců, zkušených pedagogů a nadějných studentů.   
Spojuje nás cíl hledat a vytvářet styčná místa a perspektivní témata potřebné spolupráce mezi nejrůznějšími 
vědními disciplínami. Těmi jsou filozofie, kognice, biologie, matematika, kybernetika, umělá inteligence, etologie a 
stále další a další vědy, zastřešující výzkum a vývoj umělého života.  Současně tyto konference  KUZ s mnohaletou 
tradicí vytvářejí prostor pro pracovníky ze zmíněných interdisciplinárních oblastí, prezentovat a diskutovat zde 
řešenou problematiku, zajímavá sdělení a dosažené výsledky. 

Přihlášku Vašeho příspěvku spolu s jeho krátkým abstraktem můžete poslat on-line do prodlouženého termínu          

11. března 2012 ze stránky http://www.action-m.com/kuz2012-abstrakt/. 

Účastnické poplatky (včetně 20% DPH) Včasné do 12. dubna 2012 Po 12. dubnu 2012 Platba vložného na místě 

Vložné (osoba v pokoji 1/1) 7 700 Kč   (305 EUR) 9 200 Kč   (365 EUR) 9 700 Kč   (385 EUR) 

Zvýhodněné vložné (osoba v pokoji 1/2) 6 600 Kč   (265 EUR) 8 100 Kč   (325 EUR) 8 600 Kč   (345 EUR) 

Studentské vložné (osoba v pokoji 1/2) 5 900 Kč   (235 EUR) 7 100 Kč   (285 EUR) 7 600 Kč   (305 EUR) 

Doprovodná osoba 3 900 Kč    (155 EUR) 
 

Pro přátelé ze Slovenska nabízíme možnost platby i v EUR.  

Vložné  zahrnuje nejen sborník příspěvků, ale i ubytování na 3 noci, stravné od večeře 22.5. do oběda 25.5.2012 

 včetně kávových přestávek a konferenční večeře a  konferenční náklady na organizační zajištění.   

Odborný i společenský program, přijaté příspěvky, podrobné informace o platbě pro zaslání vložného, mapy, 
počasí v místě, dopravní informace, jízdní řády MHD a další organizační informace, kontaktní adresy atd. jsou 
postupně aktualizovány na stránkách konference 2012 KUZ XII: 

http://www.kuz.cvut.cz 
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