
 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT  
VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 

 

„KOŁA NAUKOWE – SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA” 
 

 

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów 

należących do uczelnianych kół naukowych. 

Prosimy, aby zgłaszane prace dotyczyły rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności 

koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających tych 

wymogów. Artykuły po recenzji zostaną opublikowane w formie monografii pokonferencyjnej. 

 

W trakcie konferencji przewidujemy nagrodzenie wyróżniających się prac zaprezentowanych  

podczas obrad. 

 

Organizator: Koła Naukowe Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

Miejsce i data konferencji:  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

            ul. Sidorska 95/97 

    11 kwietnia 2018 r. 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji:  do 20.02.2018 (wtorek) 

Termin przesłania pełnej wersji pracy:   do 11.04.2018 (środa) 

 

Organizatorzy proszą o przestrzeganie ustalonych zasad przygotowania artykułów oraz podanych 

terminów organizacyjnych. Warunkiem opublikowania prac w monografii pokonferencyjnej jest wystąpienie 

podczas Konferencji. 

 

Forma prezentacji prac:  

 ustna (15 minut, w tym maksymalnie 10 minut wystąpienie, pozostały czas przeznaczony będzie na 

ewentualne pytania i dyskusję). 

 

Wytyczne do przygotowania artykułu (forma „artykuł gotowy do druku") 

Artykuły wydrukowane zostaną w materiałach pokonferencyjnych. Autorów prosimy o staranne 

przygotowanie doniesień zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.  

Artykuły będą recenzowane (przede wszystkim w zakresie poprawności językowej, graficznej oraz 

układu tekstu). Za poprawność merytoryczną odpowiada autor.  

Artykuł przygotowujemy w języku polskim, zachowując zwłaszcza w pracach o charakterze 

empirycznym, klasyczny układ pracy naukowej (streszczenie, wstęp, materiał i  metoda, wyniki, wnioski, 

piśmiennictwo). 

Zalecana objętość artykułu to minimum 20 000 znaków ze spacjami, łącznie z tabelami i rycinami. Tekst 

powinien być napisany z wykorzystaniem edytora Microsoft Office Word, czcionką Times New Roman - 12 

pkt., z pojedynczą interlinią (odstępem między wierszami), marginesami: górny i dolny - 2,0 cm, lewy - 3 cm, 

prawy - 2 cm. Akapity należy zaznaczyć wcięciami (tabulatorem) 0,5 cm.  

W tekście nie stosować żadnych wyróżnień (pogrubienia, pochylenia itp.). 

Cyfry stosowane na początku zdania należy pisać słownie. 

Przypisy w tekście: (Kowalski, 2012), (Kowalski, Nowak, 2012) lub jeśli w cytowanym tekście jest trzech lub 

więcej autorów (Kowalski i in., 2012). 

Tytuły tabel:  umieszczone nad tabelą, rozmiar czcionki 11 pkt. (np. Tab. 1. Charakterystyka badanej 

zbiorowości) 



Tytuły rycin:  umieszczane pod ryciną, rozmiar czcionki 11 pkt. (Ryc. 1. Logo Państwowej Szkoły Wyższej w 

Białej Podlaskiej) 

Ryciny, tabele - należy przygotować w kontrastujących odcieniach szarości. 

 

 

Układ artykułu: (proszę uwzględnić podział na części, duże i małe litery). 

 

Imię i nazwisko autora (ów) 

Studenckie Koło Naukowe … (nazwa), 

Uczelnia … (nazwa) 

- opiekun naukowy (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko) 

 

TYTUŁ 

Streszczenie 

Tekst (cel pracy, krótki opis metody badawczej, wyniki badań, wnioski) 

Wstęp 

Tekst (zalecamy scharakteryzować aktualny stan wiedzy, koniecznie określić cel pracy). 

Materiał i metoda 

Tekst (zalecamy zamieścić charakterystykę badanych, opisać metody, techniki i narzędzia badawcze). 

Wyniki 

Tekst (dowolna, zwarta forma przedstawienia wyników badań). 

Wnioski 

Tekst (zwięzłe uogólnienia ściśle wynikające z przeprowadzonych badań). 

Piśmiennictwo 

Cytowane pozycje (o największym znaczeniu merytorycznym dla omawianego zagadnienia) - porządek 

alfabetyczny, zgodnie z przykładowym zapisem: 

1. Ignasiak Z., Kaczorowska A., Katan A., Domaradzki J. (2009), Sprawność ruchowa kobiet w starszym 

wieku oceniana testem Fullertona. Fizjoterapia, 17, 2, s. 48-52. 

2. Kaganek K. (2009), Kierunki wybranych badań zagranicznych nad problematyką aktywności 

turystycznej osób niepełnosprawnych. W: Z. Kubińska, D. Nałęcka (red.), Rekreacja ruchowa w 

edukacji i promocji zdrowia. Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 

Biała Podlaska, s. 9-19. 

3. Kunowski S. (2003), Wartości w procesie wychowania. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 

 

Uwaga! Artykuły niespełniające powyższych kryteriów nie zostaną opublikowane w monografii 

pokonferencyjnej. 

Zgłoszenie oraz pełną wersję pracy należy przesłać w formie pliku (nazwa pliku, to nazwisko autora, 

dokument programu Word) pocztą elektroniczną na adres:  j.baj-korpak@dydaktyka.pswbp.pl 

 

Prosimy kierować się zasadą: im szybciej dostarczę  artykuł, tym w większym stopniu  

ułatwię pracę organizatorom. 

 

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 80,00 PLN (studenci PSW BP 30,00 PLN). W ramach opłaty 

zapewniamy materiały konferencyjne, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), druk w monografii 

pokonferencyjnej. 

 

Opłatę należy uiścić do dnia 23.03.2018 r. na konto: 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska 

Bank Zachodni WBK SA 1 Oddział w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 27,  

11 1500 1331 1213 3004 3528 0000 

z dopiskiem „Konferencja koła naukowe  - ... nazwisko uczestnika...” 

 

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.  

Faktury za udział w konferencji będą wystawiane po wpływie należności na konto Uczelni. Faktura będzie 

wystawiona na jednostkę dokonującą płatności. 

mailto:j.baj-korpak@dydaktyka.pswbp.pl


 

Program Konferencji przesłany zostanie uczestnikom nie później niż 06 kwietnia 2018. 

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować: drogą elektroniczną, na adres: j.baj-korpak@dydaktyka.pswbp.pl, 

lub bezpośrednio: dr Ewelina Niźnikowska lub dr Joanna Baj-Korpak (pokój 208H) 

 

 

Prosimy uczestników Konferencji o przestrzeganie terminów i zaleceń podanych w niniejszym 

Komunikacie. 

 

Wszystkich studentów zapraszamy na obrady! 

 

 

Organizatorzy 


