
  

	
	
	
	
	

	
	
	
	

Koło	Naukowe	Studentów	Turystyki	i	Rekreacji		
oraz	

Państwowa	Szkoła	Wyższa	im.	Papieża	Jana	Pawła	II		
w	Białej	Podlaskiej	

	

mają	zaszczyt	zaprosić	do	udziału		
w	VII	Ogólnopolskiej	Konferencji	Studenckich	Kół	

Naukowych	
	

„KOŁA	NAUKOWE	–	SZKOŁĄ	TWÓRCZEGO	
DZIAŁANIA”			

		

		
	

		

Termin:	20	maja	2021	r.	

	
	
	
	
	

Konferencja	on-line	z	wykorzystaniem	platformy	Microsoft	Teams	
	
				



Organizacja	 konferencji	 naukowych	 dedykowanych	 do	 członków	 kół	 naukowych	 i	młodych	
naukowców	 jest	 wpisana	 w	 szeroką	 tradycję	 działalności	 Państwowej	 Szkoły	 Wyższej	 im.	
Papieża	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Białej	 Podlaskiej.	 Siódma	 już	 edycja	 konferencji	 pomimo	 ciągłych	
obostrzeń	 związanych	 z	 pandemią	 i	 przeciwdziałaniem	 zagrożeniu	 Covid-19,	 wymaga	 od	
organizatorów	 nieco	 innej	 formuły	 organizacyjnej	 z	wykorzystaniem	 technologii	 zdalnej	 za	
pośrednictwem	Internetu.	Mamy	jednocześnie	nadzieję	że	taka	forma	ułatwi	udział	większej	
liczby	zaproszonych	kół	naukowych	z	ośrodków	naukowych	z	całej	Polski.	

		

Celem	 konferencji	 jest	 stworzenie	 interdyscyplinarnego	 forum	 do	
prezentacji	 osiągnięć	 naukowych	 studentów	 należących	 do	
uczelnianych	kół	naukowych.		

		
KOMITET	NAUKOWY:		

prof.	dr	hab.	Krystyna	Chmiel	
prof.	dr	hab.	Janusz	Leszek	Sokół	
dr	hab.	Barbara	Bergier,	prof.	PSW		
dr	hab.	Krystyna	Gawlik,	prof.	PSW		
dr	hab.	Danuta	Guzal-Dec,	prof.	PSW		
dr	hab.	Iwona	Mystkowska,	prof.	PSW		
dr	hab.	Agnieszka	Siedlecka,	prof.	PSW		
dr	Ewelina	Niźnikowska		
dr	Marian	Stelmach	
dr	Jarosław	Żbikowski	
	

KOMITET	ORGANIZACYJNY:		

dr	Ewa	Stępień	–	przewodnicząca	
dr	Dominik	Dąbrowski		
mgr	Edyta	Kozłowska	
Mariia	Karavaieva	
Lada	Shcherba	
Elvira	Shevchenko	
Andrei	Taradaniuk	
mgr	Renata	Rzeczkowska	–	sekretariat	konferencji		

		
Zgłoszenia	udziału	w	konferencji	należy	kierować	do	30.04.2021	r.	za	pośrednictwem	linku	poniżej:	

	
https://forms.gle/MVKPaUfMwMibWaga7	

	
Po	konferencji	Państwowa	Szkoła	Wyższa	im.	Papieża	Jana	Pawła	II		
w	Białej	Podlaskiej	planuje	wydanie	recenzowanej	monografii	

pokonferencyjnej.	
Wszystkie	informacje	i	pytania	prosimy	kierować	drogą	elektroniczną	pod	adres:	
e.stepien@dydaktyka.pswbp.pl	(dr	Ewa	Stępień	–	przewodnicząca	komitetu	organizacyjnego)	
r.rzeczkowska@pswbp.pl	(mgr	Renata	Rzeczkowska	–	sekretariat	konferencji)		

		



	Koszt	udziału	w	konferencji	jest	bezpłatny.		

Uczestnicy	konferencji,	którzy	zamierzają	zgłosić	swój	artykuł	do	monografii	naukowej,	
powinni	uiścić	kwotę	w	wysokości	100	PLN.	Opłata	związana	jest	z	pracami	redakcyjnymi		
i	recenzjami	oraz	z	drukiem	monografii	pokonferencyjnej.	
	

Opłatę	należy	uiścić	do	dnia	30.04.2021	r.	na	konto:	

Państwowa	Szkoła	Wyższa	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	ul.	Sidorska	95/97,	21-500	Biała	Podlaska	
Santander	Bank	Polska	S.A.	1	w	Białej	Podlaskiej,	ul.	Brzeska	27	

45	1500	1331	1213	3001	7949	0000	

z	dopiskiem	„VII	Konferencja	koła	naukowa	2021	-	...	nazwisko	uczestnika...”	

Faktury	 za	udział	w	konferencji	 będą	wystawiane	po	wpływie	należności	 na	 konto	Uczelni.	 Faktura	
będzie	wystawiona	na	jednostkę	dokonującą	płatności.	
	
Szczegółowy	program	Konferencji	przesłany	zostanie	do	15	maja	2021	roku.	
Termin	przesłania	pełnej	wersji	pracy:	do	10.06.2021	roku.	

	
Organizatorzy	proszą	o	przestrzeganie	ustalonych	zasad	przygotowania	

artykułów	oraz	podanych	terminów	organizacyjnych.	
	

Sekretariat	Konferencji:		
mgr	Renata	Rzeczkowska		

Państwowa	Szkoła	Wyższa	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej				
ul.	Sidorska	95/97,	21-500	Biała	Podlaska	tel.	/+	48	083/	344	99	02		

e-mail:	r.rzeczkowska@pswbp.pl	
	
	

Forma	prezentacji	prac:	ustna	(10	minut	wystąpienie).	
	

Teksty	 nadsyłanych	 artykułów	wraz	 z	 tabelami	 i	 rysunkami	 powinny	 zawierać	 od	 8	 do	 15	
sformatowanych	stron	A4,	tj.	10	000	–	25	000	znaków	ze	spacjami	i	do	25	pozycji	literatury;	
Złożony	artykuł	zostaje	poddany	ocenie	formalnej	i	po	wstępnej	akceptacji	zostaje	przekazany	
do	oceny	merytorycznej	(recenzji).		
Uwaga!	Artykuły	niespełniające	powyższych	kryteriów	nie	zostaną	opublikowane											
w	monografii	pokonferencyjnej.	

Wytyczne	do	przygotowania	artykułu	(forma	„artykuł	gotowy	do	druku")	
Wymagania	techniczne:	
•	 edytor:	MS	Word,	
•	 czcionka:	12	punktów	Times	New	Roman,	
•	 wszystkie	marginesy	2,5	cm,	
•	 wyrównanie:	automatyczne	do	lewej	i	prawej	bez	dzielenia	wyrazów,	interlinia:	1,5	wiersza,	
•	 klawisza	 ENTER	 używa	 się	 tylko	 na	 końcu	 akapitu	 (wszystkie	 tytuły,	 punkty	 będące	

wyliczeniem	itp.	traktuje	się	jako	odrębne	akapity).	
•	 wcięcia	 akapitowe	 zaznacza	 się	 tylko	 za	 pomocą	 tabulatora	 lub	 innych	 narzędzi	 użytego	

edytora.	Nie	używać	w	tym	celu	spacji.	Spacje	należy	stawiać	tylko	dla	oddzielenia	wyrazów,	
po	kropce,	przecinku,	wykrzykniku,	dwukropku,	średniku	itp.	Nie	używać	spacji	za	nawiasem	
otwierającym	 i	 przed	 nawiasem	 zamykającym,	 a	 także	 przed	 i	 za	 odnośnikiem	 cyfrowym	
(nigdy	przed	tymi	znakami).	



	
Układ	artykułu:		
Imię	i	nazwisko	autora	(ów)	
Studenckie	Koło	Naukowe	…	(nazwa),	
Uczelnia	…	(nazwa)	
-	opiekun	naukowy	(tytuł	lub	stopień	naukowy,	imię	i	nazwisko)	
	
TYTUŁ	
Streszczenie	(cel	pracy,	krótki	opis	metody	badawczej,	wyniki	badań,	wnioski)	
Słowa	kluczowe	(3-5)	
Wstęp	(zalecamy	scharakteryzować	aktualny	stan	wiedzy,	koniecznie	określić	cel	pracy).	
Materiał	 i	 metoda	 (zalecamy	 zamieścić	 charakterystykę	 badanych,	 opisać	 metody,	 techniki	 i	

narzędzia	badawcze).	
Wyniki	(dowolna,	zwarta	forma	przedstawienia	wyników	badań).	
Wnioski	(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.	

	
Tabele	i	rysunki	
•	 tabele	 i	 rysunki	 powinny	 być	 numerowane	 i	 opisane;	 przykład:	 „Tabela	 1.	 Zestawienie	

wyników”,	„Rysunek	1.	Projekt	budynku”,	
•	 po	opisie	i	podaniu	źródła	tabeli	i	rysunku	nie	stawia	się	kropki,	
•	 numer	i	opis	tabeli	umieszcza	się	nad	tabelą,	
•	 źródło	umieszcza	się	pod	tabelą;	przykład:	„Źródło:	opracowanie	własne”,	
•	 w	przypadku	rysunku	numer,	opis	rysunku	i	źródło	umieszcza	się	pod	rysunkiem.	


