
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT I 

 

Wydział Rehabilitacji 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie 

zaprasza na 

 

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych 

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach 

młodych naukowców” 

Warszawa 08.06.2018 r. 



PATRONAT HONOROWY 

prof. Andrzej Mastalerz, JM. Rektor, AWF Warszawa,  

prof. Monika Guszkowska, Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, AWF Warszawa  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. Izabela Rutkowska prof. AWF – przewodnicząca  

mgr Monika Szulecka – wiceprzewodnicząca  

mgr Agnieszka Nowak – sekretarz 

doc. dr Paweł Targosiński 

dr Anna Zimakowska-Dąbrowska 

dr Agnieszka Zdrodowska 

mgr Katarzyna Glimos 

mgr Anna Cygańska 

mgr Jakub Olewiński 

mgr Adrian Rogala 

 

KOMITET NAUKOWY 

dr hab. Łukasz Małek prof. AWF – przewodniczący 

dr hab. Michalina Błażkiewicz - sekretarz 

dr hab. Bartosz Molik prof. AWF  

dr hab. Hubert Makaruk prof. AWF  

dr hab. Krzysztof Perkowski prof. AWF  

dr hab. Stanisław Piekarski prof. AWF  

dr hab. Katarzyna Piekarska  

dr Jacek Oleksiejuk 



Tematyka Konferencji: problemy badawcze w fizjoterapii, pielęgniarstwie, terapii zajęciowej 

i kosmetologii oraz sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym, turystyce i rekreacji.  

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji oraz streszczeń: do 15 kwietnia 2018r.  

Zgłoszenie na Konferencję prosimy dokonywać drogą elektroniczną za pomocą załączonego formularza 

https://goo.gl/forms/zWNbp2goeyiw6nJw1 

Streszczenie prosimy kierować na adres: konferencja.awf.skn@gmail.com. 

Nazwa dokumentu: nazwisko imię, np. KowalskiJan.docx lub KowalskiJan.doc 

Formy prezentacji prac: ustna (10 minut).  

Wymogi edytorskie streszczenia (zgłaszanych doniesień):  

Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku polskim. Maksymalna objętość 

– 250 słów (do jednej strony A4). Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko 

autora (autorów), instytucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz rozdziały: 

Wprowadzenie i cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski, 3 słowa kluczowe bez powtarzania 

tytułowych, (ew. informacja o źródłach finansowania).  

Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 p., styl pogrubiony. 

Autor/autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl kursywa. 

Instytucja i opiekun naukowy - czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl normalny. Tekst treści 

streszczenia wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia wyrazów, czcionka Times New 

Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w akapicie; marginesy 2,5 cm; tytuły 

rozdziałów wyróżnione kursywą. Nie umieszczać tabel i wykresów. 

 

Informacje dodatkowe:  

1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom: identyfikator, książeczkę 
streszczeń oraz certyfikat uczestnictwa.  

2. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.  

3. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również studenci 
studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2017/2018, pod 
warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.  

4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.  

5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Konferencji. 

https://goo.gl/forms/zWNbp2goeyiw6nJw1
mailto:konferencja.awf.skn@gmail.com?subject=Zgłoszenie%20na%20OK%20SKN

