
 

 

XLII 

MIĘDZYNARODOWE 

SEMINARIUM KÓŁ 

NAUKOWYCH 
Koła naukowe szkołą twórczego działania 

 

II KOMUNIKAT 
 

 
OLSZTYN 

21-22 MAJA 2013 
 

          
 

www.uwm.edu.pl/mskn  

www.facebook.com/mskn.olsztyn  

Międzynarodowe Seminarium 

Kół Naukowych 

MSKN ma charakter interdyscypli-

narny, a jego celem jest wymiana osią-

gnięć studenckich kół naukowych dzia-

łających na uczelniach wyższych 

w kraju i zagranicą. Mamy nadzieję, 

że prezentacje naukowych pasji połą-

czone z malowniczością olsztyńskiego 

campusu i regionu dostarczą niezapo-

mnianych wrażeń i twórczych inspiracji. 

Obrady odbywać się będą w następują-

cych sekcjach:  

1. kształtowania i ochrony środowiska 

2. nauk biologicznych 

3. nauk ekonomicznych 

4. nauk geodezyjnych 

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 zwierzę-

cej 

16. produkcji roślinnej 

17. sztuki 

 

 

Program seminarium: 
 

21 maja 2013 (wtorek) 

 

7
45

-9
15 - Odbieranie faktur oraz materiałów 

konferencyjnych w Centrum Konferencyjnym, 
ul. Dybowskiego 11  

9
30 - Uroczyste otwarcie XLII Międzyna-

rodowego Seminarium Kół Naukowych w Cen-

trum Konferencyjnym, ul. Dybowskiego 11, 

Aula Kongresowa 

 Powitanie gości 

 Wykład inauguracyjny 

 Występ  zespołu i kabaretu  

 Informacje organizacyjne 

10
45

-14
45 - Obrady w sekcjach (max. 10-

minutowe prezentacje oraz 3 minutowe prezen-

tacje posterów) 

15
00 - Rozdanie dyplomów i zakończenie sesji 

15
30

-17
00 - Obiad  

18
30 - Biesiada z muzyką i karaoke – Katedra 

Pszczelnictwa (Słoneczna 48) 

 

22 maja 2013 (środa) 

 

Do wyboru:  

Wizyta w Parku Linowym Hardcore, w Olsztyń-

skim Parku Miejskim (realizacja 3  tras: 

2x zjazd tzw. „tyrolką oraz leśny tor przeszkód). 

Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć 25-

osobowych grup. Godziny wejść dla poszcze-

gólnych grup: 900, 1115 , 1330 1600 , 1815 
Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność 

zgłoszeń). 

 

Wycieczka do Skansenu w Olsztynku. W pro-

gramie zwiedzanie muzeum i dodatkowe atrak-

cje.  Wyjazd o godzinie 900 spod Centrum Kon-

ferencyjnego. Powrót ok. godziny 1500.  

 

http://www.uwm.edu.pl/mskn
http://www.facebook.com/mskn.olsztyn


 

 

Zgłoszenie i opłata 
 

Rejestracja i przesyłanie streszczeń wy-

stąpień 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 kontak-

tować się organizatorzy ws. zgłoszenia. 

Po rejestracji każdy z uczestników 

otrzyma na maila fakturę proformę. 

 

Opłata konferencyjna za udział tylko 

w pierwszym dniu Seminarium wynosi 

250 zł, natomiast za udział w dwóch 

dniach Seminarium to 275 zł. 

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. 

 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

 

92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 

w tytule: MSKN 

Termin nadsyłania wpłat upływa 

20 kwietnia 2013 

 

Komitet organizacyjny 
 
Komitet Organizacyjny powstał w 2012 r. 

W jego skład wchodzą członkowie Stu-

denckiego Koła Naukowego Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi „Creative” oraz Koła 

Naukowego Architektów Krajobrazu „Ho-

ryzont”. 

 
Agata Zielińska 

MSKN General Secretary 

 
Eliza Krawiecka 

MSKN Vice Secretary 

 
Paweł Wieczorek 

MSKN Treasurer 

 
Artur Kujawa 

Sponsorship Specialist 

 
Ilona Tobey 
Social Events 

 
Justyna Bagińska 

Public Relations 

 
Dariusz Tanajewski 

IT 

 
Damian Dybikowski 

Technical Events 

W skrócie 

 
XLII Międzynarodowe Seminarium Kół 

Naukowych odbędzie się w dniach 21-22 

maja 2013 roku na Uniwersytecie War-

mińsko-Mazurskim w Olsztynie.  

 
Rejestracja i nadsyłanie abstraktów odby-

wają się za pośrednictwem strony interne-

towej 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 Międzynarodowe Se-

minarium Kół Naukowych 
 

Koszt: 250 zł (1 dzień), 275 zł (2 dni) 

Cena nie obejmuje kosztów noclegu 

 

Find us on facebook: 

www.facebook.com/mskn.olsztyn 

http://www.uwm.edu.pl/mskn/

