
 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału  

w  

XLII MIĘDZYNARODOWYM  
SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH 

„KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA” 
 

Seminarium odbędzie się na terenie akademickiego 

miasteczka Kortowo w Olsztynie 

w dniach 21-22 maja 2013. 
 

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, jego celem jest 
wymiana osiągnięć studenckich kół naukowych działających na 
uczelniach wyższych w kraju i zagranicą. Mamy nadzieję, że 
prezentacje naukowych pasji połączone z malowniczością 
olsztyńskiego campusu i regionu dostarczą niezapomnianych wrażeń i 
twórczych inspiracji. 
 

Obrady odbywać się będą w następujących sekcjach: 
 kształtowania i ochrony środowiska 

 nauk biologicznych 

 nauk ekonomicznych 

 nauk geodezyjnych 

 nauk humanistycznych 

 nauk matematycznych i informatycznych 

 nauk medycznych 

 nauk o żywności 

 nauk pedagogicznych 

 nauk politycznych  

 nauk prawnych 

 nauk społecznych 

 nauk technicznych 

 nauk weterynaryjnych 

 nauk zootechnicznych i produkcji zwierzęcej 

 produkcji roślinnej 

 sztuki 

 

dr hab. Janina Dziekońska-Rynko     Prof. dr hab. Janusz Piechocki 

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych    Prorektor ds. Studenckich 



 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
1. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w 

nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2013 r. Zgłoszenia i prace nadsyłane po tym 

terminie nie będą przyjmowane. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od  
1 marca 2013 r. na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/mskn 

2. Forma przesyłanego abstraktu powinna odpowiadać wymogom zamieszczonym na stronie 

internetowej seminarium, a jego treść nie może przekraczać 2 stron formatu A4.  
3. Organizatorzy przewidują również sesje plakatowe. Informacje o wymiarach posterów zostaną 

zamieszczone w komunikacie nr 2 i na stronie internetowej seminarium. 

4. Prace spełniające wymogi redakcyjne zostaną opublikowane w formie materiałów 

seminaryjnych. 

5. Zgłoszenia oraz abstrakty należy przesyłać drogą elektroniczną w sposób podany na stronie 

internetowej seminarium. Zgłoszenie można uznać za przyjęte w momencie otrzymania 

potwierdzenia od organizatora, które będzie wysyłane w terminie 3 dni roboczych. W razie 
braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem seminarium (podany na 

końcu komunikatu). 

6. Wygłaszane referaty będą oceniane w każdej sekcji przez jury podczas trwania obrad. 
7. Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, obejmującą materiały konferencyjne, obiad i 

spotkanie przy ognisku, należy uiścić przelewem na konto: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
PEKAO SA 

32 1240 1590 1111 0000 1452 5618 

W tytule: MSKN 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony: http://www.facebook.com/mskn.olsztyn 

Ważne! Przelewy prosimy realizować za pośrednictwem Państwa Uczelni. 
Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów dodatkowej atrakcji (wizyta w parku linowym lub wyjazd 

do skansenu), które odbędą się w środę 22 maja. Zgłaszając chęć uczestnictwa w dodatkowej atrakcji 
(park linowy lub wycieczka do skansenu), prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej powiększonej o 

kwotę 25 zł. Dokładne informacje na temat środowych wydarzeń zostaną przedstawione w 

komunikacie numer 2.  

 

Przewidywany ogólny program seminarium: 
21 maja 2013 roku (wtorek) – otwarcie seminarium, obrady w sekcjach, obiad, wieczorem 

ognisko integracyjne. 

22 maja 2013 roku (środa) – wizyta w parku linowym ,,Hardcore" lub wycieczka do skansenu 

w Olsztynku. 

http://www.park-linowy-hardcore.pl/ 
http://www.muzeumolsztynek.com.pl/ 

Informacje dotyczące bazy noclegowej : 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegowych. Uczestnicy seminarium sami dokonują 
rezerwacji oraz regulują opłatę za hotel. Koszt zakwaterowania w niżej wymienionych hotelach 

wynosi od ok. 20 do 120 zł za dobę w zależności od pokoju. Szczegółowa oferta oraz liczba 

dostępnych miejsc zamieszczone są na stronach internetowych hoteli: 

 Hotel Gromada 
Olsztyn, pl. Konstytucji 3 Maja 4 (Przy dworcu PKP i PKS) 

Kontakt: http://www.gromada.pl/olsztyn Tel: (89) 534 58 64 

 Hotel Wysoka Brama Olsztyn, ul.Staromiejska1  
Kontakt: http://www.hotelwysokabrama.olsztyn.pl Tel: (89) 527 36 75 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie 

Olsztyn, ul. Kościuszki 72 /74 Kontakt: http://www.ssmolsztyn.pl Tel: (89) 527 66 50 

 Fundacja Żak Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

Olsztyn, ul. Kanafojskiego 1 (KORTOWO) Kontakt: http://www.zak.olsztyn.pl 

Tel: (89) 523 33 66 

 

Zwracamy się z prośbą o wcześniejszą rezerwację miejsc w hotelach ! 
 

http://www.park-linowy-hardcore.pl/
http://www.gromada.pl/olsztyn
http://e-turysta.pl/szczegoly-noclegu/strona_www/?ajax=1&id=122087
http://e-turysta.pl/szczegoly-noclegu/strona_www/?ajax=1&id=122114


 

 (załącznik nr 1) 

WYMOGI REDAKCYJNE 
 
Streszczenia referatów i plakatów prosimy przesyłać w formie pliku edytora Word 

97/2000/2002Xp pocztą elektroniczną na adres mskn@uwm.edu.pl  
Prosimy o zastosowanie czcionki (fonty): zasadniczy tekst - Times New Roman (11 pt); 

interlinia 1,5; w tabelach – Arial (10 pt); marginesy: górny, dolny, lewy i prawy o szerokości 2,5 cm.  

MAKSYMALNA OBJĘTOŚĆ TEKSTU 2 STRONY A4! 
 

Układ tekstu: 
 

TYTUŁ PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM czcionka 14 pt, 

wersaliki, pogrubiona. 
 
Imię i nazwisko autora (imiona i nazwiska autorów)-  czcionka 11 pt, kursywa, pogrubiona. 

Nazwa koła i uczelni- czcionka 11 pt, kursywa. 

Opiekun naukowy: tytuł naukowy, imię i nazwisko- czcionka 11 pt, kursywa. 

 
Nagłówki- czcionka 11 pt, pogrubiona. 

Zasadniczy tekst pracy- czcionka 11 pt.  
Praca powinna mieć charakter badawczy i informować o wynikach badań prowadzonych w kole 

naukowym. Zaleca się wyróżnienie w pracy następujących części: wstęp, cel badań, materiał i 

metody, wyniki, dyskusja (ewentualnie wnioski i podsumowanie), bibliografia. Tytuły tak 
wyróżnionych części prosimy pogrubić w osobnych wierszach. 

Językami konferencji są: polski, angielski i rosyjski. 

 

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt z koordynatorem seminarium: 

 

Agata Zielińska  
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative 

E-mail: agatazielinska00@wp.pl 

Telefon komórkowy: 669 383 499 

mailto:mskn@uwm.edu.pl

