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MSKN ma charakter interdyscyplinarny, 
a jego celem jest wymiana osiągnięć 
studenckich kół naukowych działających 
na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą. 
Mamy nadzieję, że prezentacje naukowych 
pasji połączone z malowniczością 
olsztyńskiego campusu i regionu dostarczą 
niezapomnianych wrażeń i twórczych 
inspiracji. 
Obrady odbywać się będą w następujących 
sekcjach:  

1. kształtowania i ochrony środowiska 
2. nauk biologicznych 
3. nauk ekonomicznych 
4. nauk geodezyjnych i nawigacji 
5. nauk humanistycznych 
6. nauk matematycznych i informatycznych 
7. nauk medycznych 
8. nauk o żywności 
9. nauk pedagogicznych 
10. nauk politycznych 
11. nauk prawnych 
12. nauk społecznych 
13. nauk technicznych 
14. nauk weterynaryjnych 
15. nauk zootechnicznych i produkcji 

zwierzęcej 
16. produkcji roślinnej 
17. sztuki 

 
 
 

Program seminarium: 
 
21 maja 2013 (wtorek) 
 
745-915 - Odbieranie faktur oraz materiałów 
konferencyjnych w Centrum Konferencyjnym, ul. 
Dybowskiego 11  
930 - Uroczyste otwarcie XLII Międzynarodowego 
Seminarium Kół Naukowych w Centrum 
Konferencyjnym, ul. Dybowskiego 11, Aula 
Kongresowa 

• Powitanie gości 
• Wykład inauguracyjny 
• Występ  zespołu i kabaretu  
• Informacje organizacyjne 

1045-1445 - Obrady w sekcjach (max. 10-minutowe 
prezentacje oraz 3 minutowe prezentacje posterów) 
1500 - Rozdanie dyplomów i zakończenie sesji 
1530-1700 - Obiad  
1830 - Biesiada z muzyką i karaoke – Katedra 
Pszczelnictwa (Słoneczna 48) 
 
22 maja 2013 (środa) 
 
Do wyboru:  

1.  Wizyta w Parku Linowym Hardcore, w 
Olsztyńskim Parku Miejskim (realizacja 3  tras: 
2x zjazd tzw. „tyrolką” oraz leśny tor przeszkód). 
Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć 25-
osobowych grup. Godziny wejść dla 
poszczególnych grup: 900, 1115 , 1330 1600 , 1815 
Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność 
zgłoszeń).  
*Organizatorzy zastrzegają, że godziny wizyty w parku 
linowym mogą odbiegać od zdeklarowanych przez uczestni-
ków.  
2. Wycieczka do Skansenu w Olsztynku. W 
programie zwiedzanie muzeum i dodatkowe atrak-
cje.  Wyjazd o godzinie 900 spod Centrum 
Konferencyjnego. Powrót ok. godziny 1500.  

 



 
Zgłoszenie i opłata 

Rejestracja i przesyłanie streszczeń wystąpień 
odbywają się za pośrednictwem strony internetowej 
MSKN:  

www.uwm.edu.pl/mskn/ 
 
Termin przysyłania zgłoszeń oraz abstraktów 
upływa 10 kwietnia 2013. 
Każdy ze współautorów rejestruje się oddzielnie. 
Zgodny z wymaganiami redakcyjnymi abstrakt 
przesyła jedynie pierwszy autor i to z nim będą 
kontaktować się organizatorzy ws. zgłoszenia. 
 

Studenci Uniwersytetu  
Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie  

nie ponoszą opłaty konferencyjnej 
 
Biesiada: 
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem 
w biesiadzie, proszone są o wpłatę w wys. 20 zł/os na 
konto:  

92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 
W tytule przelewu należy wpisać: „subkonto 1217-
1101 XLII MSKN , imię i nazwisko". 
*Na biesiadę będą wpuszczane tylko te osoby, 
które okażą dowód wpłaty wraz z aktualną 
legitymacją studencką/doktorancką. 
 
Atrakcja dodatkowa:  
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w: 
wycieczce do skansenu lub wizycie w parku 
linowym, proszone są o wpłatę w wys. 25 zł/os na 
podany wyżej nr konta. W tytule przelewu należy 
wpisać: „subkonto 1217-1101 XLII MSKN, imię i 
nazwisko". Proszę pamiętać o zaznaczeniu deklaracji 
udziału w określonej „atrakcji” w trakcie rejestracji 
internetowej. 

 
Opłat dokonuje się w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 20 kwietnia 2013 r. 

Komitet organizacyjny 
 
Komitet Organizacyjny powstał w 2012 r. W jego 
skład wchodzą członkowie Studenckiego Koła 
Naukowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
„Creative”, którego opiekunem naukowym jest 
dr Sylwia Stachowska, oraz Koła Naukowego 
Architektów Krajobrazu „Horyzont”, którego 
opiekunem naukowym jest mgr inż. Mariusz Antolak. 
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W skrócie 
 

XLII Mi ędzynarodowe Seminarium Kół 
Naukowych odbędzie się w dniach 21-22 maja 
2013 roku na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie.  
 
Rejestracja i nadsyłanie abstraktów odbywają się 
za pośrednictwem strony internetowej 
Seminarium: 

www.uwm.edu.pl/mskn/ 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag 
prosimy o kontakt na adres: 

mskn@uwm.edu.pl 
 

lub bezpośrednio z właściwym dla sprawy 
członkiem Komitetu Organizacyjnego (adresy e-
mail i nr telefonu podano na stronie).  
 
Ważne daty: 

1 marca – otwarcie rejestracji 

10 kwietnia – ostateczny termin nadsyłania 
zgłoszeń i abstraktów 

20 kwietnia – ostateczny termin nadsyłania wpłat 

21-22 maja – XLII Mi ędzynarodowe Seminarium 
Kół Naukowych 

 
 

 
Find us on facebook: 

www.facebook.com/mskn.olsztyn 


