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KOMUNIKAT 1

Miejsce: Filia AWF Biała Podlaska / aula Robir
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia FAWF w Białej Podlaskiej
Patronat:

Prorektor ds. Filii AWF prof. dr hab. Jerzy Sadowski
Dziekan WWFiZ prof. dr hab. AWF Hubert Makaruk

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych
studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia. Prezentacja spostrzeżeń, warsztatu, metod,
doświadczeń ze swojego obszaru zainteresowań naukowych lub tzw. „brief review”.
*uczestnikami Konferencji mogą być studenci wszystkich kierunków 1° i 2° Filii AWF w Białej
Podlaskiej należący do Studenckiego Koła Naukowego WWFIZ.
Obszary tematyczne: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport
osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, zdrowie,
kosmetologia, aktywność fizyczna w dobie pandemii Covid-19.
Formy prezentacji prac: ustna (15-20 minut)
Termin zgłoszenia udziału: do 21 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenia przez formularz Google: https://forms.gle/QFEBkmLc3oobEzRMA
Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie przekazana wraz z Komunikatem 2, który przesłany
będzie do 30 kwietnia 2022 r.
Termin nadsyłania streszczeń przygotowanych zgodnie z załączonymi wymaganiami: do 04
maja 2022 r. Streszczenia opublikowane będą w materiałach konferencyjnych oraz w wersji
elektronicznej.
Streszczenia prezentowanych wystąpień prosimy kierować na adres: skn.bp@awf.edu.pl

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 (ew. informacja o źródłach
finansowania). Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14p.,
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 książeczkę streszczeń oraz
certyfikat uczestnictwa w wersji papierowej.
2. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również
studenci studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim
2020/2021, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
3.
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4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Konferencji w każdym panelu (studenci i
opiekunowie).
6. Zastrzega się max. 4 współautorów jednego doniesienia naukowego.
7. Przyznawane są punkty do stypendium rektora za aktywny udział w uczelnianej konferencji
naukowej (prezentacja referatu - streszczenie zamieszczone w materiałach konferencyjnych) –
6 pkt.
W przypadku osiągnięć naukowych, które są efektem pracy zespołowej
(współautorstwo) liczba osiągniętych punktów jest proporcjonalna do liczby współautorów.

Serdecznie zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych
do czynnego udziału w Konferencji!

