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Szanowni Państwo, 

 Koło Naukowe Studentów Turystyki i Rekreacji serdecznie zaprasza do udziału w VIII 

Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pn. „KOŁA NAUKOWE – SZKOŁĄ 

TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”. 

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć 

naukowych studentów należących do uczelnianych kół naukowych. 

 

 Termin zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji: do 10.04.2022 r. 

 Termin przysłania artykułu: do 06.05.2022 r. 

 Udział w konferencji jest bezpłatny. 

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

z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów nie 

spełniających tych wymogów. 

 Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w formie monografii pokonferencyjnej. 

 Warunkiem publikacji artykułu w monografii pokonferencyjnej jest wystąpienie podczas 

Konferencji. 

 Najciekawsze prezentacje zostaną nagrodzone. 

 Forma prezentacji: ustna, maksymalnie 7 minut. 

 Zgłoszenie oraz artykuł należy przysłać w formie pliku dokumentu programu Word (nazwa 

pliku, to nazwisko autora) na adres:  

e.stepien@akademiabialska.pl lub  e.kozlowska@akademiabialska.pl 
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 (forma „artykuł gotowy do druku") 

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

oraz układu tekstu). Za poprawność merytoryczną odpowiada autor.  

 Artykuł należy przygotować w języku polskim, zachowując 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. 

 Czcionka Calibri – 12 pkt. 

 Odstępy między wierszami – 1 pkt.  

 Marginesy: górny i dolny – 2,0 cm, lewy – 3,0 cm, prawy – 2,0 cm.  

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

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

 Cyfry 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 Akademii Bialskiej 

Nauk Stosowanych im Jana Pawła II). 

 Ryciny, tabele należy przygotować w kontrastujących odcieniach szarości. 

 

 (uwzględniający 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. 

 

Artykuły nie spełniające powyższych kryteriów nie zostaną opublikowane  

w monografii pokonferencyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


