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KOMUNIKAT I 

 

Wydział Rehabilitacji 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie 
 

zaprasza na 
 

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych  

 

"Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach 

młodych naukowców” 
 

AWF Warszawa, 27 maja 2022 r. 
 

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

Organizator: Wydział Rehabilitacji 

Patronat honorowy: 

• Rektor AWF Warszawa - prof. dr hab. Bartosz Molik 

• Prorektor ds. Nauki - dr hab. prof. AWF Paweł Tomaszewski 

• Rada Nauk o Kulturze Fizycznej - Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Mastalerz 

• Dziekan Wydziału Rehabilitacji - dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz 

 

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych 

studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia. 

 

Obszary tematyczne i zagadnienia: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, tury-

styka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja 

zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka 

w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa. 
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. prof. AWF Jolanta Marszałek - przewodnicząca   

dr Anna Cygańska - sekretarz 

dr Agnieszka Zdrodowska 

dr Elżbieta Antos 

mgr Justyna Kędziorek 

mgr Magdalena Stawińska 

mgr Mateusz Baran 

mgr Szymon Kuliś 

Weronika Kruk 

Joanna Żuchowska 

 

KOMITET NAUKOWY 

dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska - przewodnicząca 

dr Anna Cygańska - sekretarz 

prof. Monika Guszkowska 

dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk 

dr hab. prof. AWF Natalia Morgulec-Adamowicz 

dr hab. prof. AWF Jakub Adamczyk 

dr hab. prof. AWF Monika Łopuszańska-Dawid 

dr hab. prof. AWF Aleksandra Truszczyńska-Baszak 

dr hab. prof. AWF Katarzyna Kaczmarczyk 

dr hab. Anna Kęska 

dr Grzegorz Bednarczuk 

dr Karol Gryko 

dr Emilia Dadura 

dr Bartosz Wysoczański 

 

  



 3 

Termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego oraz przesłanie streszczeń: do 10 kwietnia 2022 r. 

Zgłoszenia na Konferencję dostępne będą w formularzu: wkrótce opublikujemy link 

rejestracyjny  

Streszczenia na Konferencję prosimy kierować na adres: konferencja.skn@awf.edu.pl 

Formy prezentacji prac: prezentacja Power point, prezentacja ustna (7 minut) 

Wymogi edytorskie streszczenia (zgłaszanych doniesień; załącznik 1 do komunikatu I):  

• Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku polskim; plik po-

winien być nazwany nazwiskiem i imieniem pierwszego autora np.: KowalskiJan.doc lub 

KowalskiJan.docx. 

• Maksymalna objętość - 250 słów (do jednej strony A4). 

• Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko autora (autorów), insty-

tucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz rozdziały: Wprowadzenie 

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

łowych, (ew. informacja o źródłach finansowania). 

• Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 p., styl pogru-

biony.  

• 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 wyra-

zów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w 

akapicie; marginesy 2,5 cm;  

• Tytuły rozdziałów wyróżnione kursywą. 

• Nie umieszczać tabel ani wykresów. 

Bieżące informacje dotyczące Konferencji można odnaleźć na stronie 

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn  

Informacje dodatkowe:  

1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia uczestnikom: identyfikator, ksią-

żeczkę streszczeń oraz certyfikat uczestnictwa w wersji PDF.  

2. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.  

3. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również 

członkowie Szkół Doktorskich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 

2020/2021, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.  

4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w wersji elektro-

nicznej.  

5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów prac wyróżnionych podczas Konferencji. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy członków studenckich kół naukowych do 

czynnego udziału w konferencji! 

mailto:konferencja.skn@awf.edu.pl
https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn
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Załącznik 1 do KOMUNIKATU I 

Wzór streszczenia doniesienia 

 

Tytuł doniesienia (wyśrodkowany)  

 

Autor/autorzy 

 

Instytucja: nazwa Uczelni/Instytutu 

Opiekun naukowy: treść treść treść 

Wprowadzenie i cel pracy: treść treść treść treść treść 

Materiał i metody: treść treść treść treść treść treść 

Wyniki: treść treść treść treść treść treść 

Wnioski: treść treść treść treść treść treść treść 

 

Słowa kluczowe: (podać 3 słowa kluczowe bez powtarzania słów z tytułu pracy) 

 

Informacja o źródłach finansowania: (opcjonalnie)  


