
XV Konferencja Kół Naukowych

1. Konferencja nosi nazwę "Nauka w obliczu przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych", 

zwana dalej Konferencją.

2. Konferencja odbędzie się w dniach 7- 8.05.2015 r., w budynku 

Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia prof. Edwarda Lipińskiego

w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 109 A. 

3. Organizatorem Konferencji jest Samorząd Studencki oraz Koło Naukowe Per aspera Ad  Astra. 

4. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne ustne. Konferencja podzielona będzie na 

sesje tematyczne: prawo, nauki medyczne, nauki polityczne i społeczne, turystyka i rekreacja. 

5. a) Na Konferencję przyjmowane będą tylko prace oryginalne lub kazuistyczne. Każdy uczestnik 

może zgłosić maksymalnie dwie prace.

b) Każdy uczestnik może być współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania nadesłanej pracy do innej sesji plenarnej 

niż wskazana przez osobę zgłaszającą.

7. Organizatorzy mogą wykreślić sesję, bądź przyłączyć ją do innej, jeśli zgłoszonych zostanie na 

nią mniej niż 5 prac.

8. Autorami prac mogą być studenci uczelni wyższych, doktoranci oraz pracownicy naukowi 

uczelni wyższych. 

9. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy wynosi 2 osoby.

10. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną do 23 kwietnia 2015 roku w formie 

eseju nieprzekraczającego 5 stron (zasady pisania pracy w pkt. 15). 

11. Za udział w konferencji nie pobiera się opłat.

12. Definicje członkostwa w Konferencji:

a) UCZESTNIK

- jest nim osoba zgłaszająca pracę i wszyscy współautorzy pracy,

- każda z osób, zgłoszona jako autor lub współautor pracy i zobowiązana do zarejestrowania się 

za pomocą formularza dostępnego na stronie:

- autor i współautorzy pracy otrzymują certyfikaty potwierdzające wygłoszenie pracy 

- autor i współautorzy pracy mogą uczestniczyć we wszystkich sesjach naukowych, wydarzeniach 

okołokonferencyjnych

WOLNY SŁUCHACZ

- jest nim osoba będąca słuchaczem sesji tematycznych, nie prezentująca pracy naukowej,

- osoba ta nie otrzymuje certyfikatu uczestnictwa i zestawu materiałów konferencyjnych,

- słuchacz nie uczestniczy w wydarzeniach okołokonferencyjnych.



13. Czas przeznaczony na wystąpienie ustne wynosi: 10 minut na prezentację i 5 minuty na 

dyskusję. Podany czas jest nieprzekraczalny i będzie rygorystycznie przestrzegany.

14. Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Prezentację należy nadesłać na 

podany adres e-mail:   urss.wsepinm@o2.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2015 

roku. 

15. Zasady techniczne:

1. Praca pisana jest jednostronnie czcionką Times New Roman w formacie A-4. 

• dla  tekstu  podstawowego  stosujemy  czcionkę  o  wielkości  12  punktów.  Interlinia  1,5. 

Marginesy po 2,5 cm, tylko lewy 3,5 cm. Justowanie obustronne,

• dla przypisów stosujemy czcionkę o wielkości 10 punktów. Interlinia 1. Marginesy po 2,5 

cm, tylko lewy 3,5 cm. Justowanie obustronne. 

2. W pracy nie stosuje się podkreśleń oraz r o z s t r z e l e ń tekstu. Dopuszczalne są natomiast 

wyróżnienia kursywą bądź pogrubienia.

3.  Nawiasów okrągłych (...) nie należy zastępować prostymi – ukośnikami /.../.

4.  Nawiasy, a także znaki interpunkcyjne należy pisać bez spacji np. (jako przykład), 

a nie (   jako przykład   ).

5. Wprowadzając skrót - pierwszy raz podaje się pełną nazwę, a dopiero w nawiasie         

w  połączeniu  ze  sformułowaniem  –  „dalej  jako”  skrót.  np.  Organizacja  Narodów 

Zjednoczonych (dalej jako ONZ).

6.  Praca musi posiadać ponumerowane strony. Numer strony należy podawać na środku strony 

(czcionka 12).

7. Tekst należy pisać w czasie przeszłym oraz w formie bezosobowej, np. przeanalizowano, 

opisano, przedstawiono, ustalono, itp. W pracy nie należy także posługiwać się zwrotami

o charakterze żargonowym.

8.  Należy zachować objętościowe proporcje między rozdziałami, których nie może być mniej 

niż trzy.

9. Tekst pracy dyplomowej musi być spójny merytorycznie. Kolejne opisywane zagadnienia 

lub wątki powinny wyraźnie wiązać się ze sobą. Musi istnieć między nimi merytoryczna 

łączność. 

10. Opisywane w pracy (rozdziały, podrozdziały) kolejne kwestie, przykłady, itp. powinny być 

od siebie oddzielone. Nowy wątek należy rozpoczynać od nowego akapitu. Akapit powinien 

zaczynać się jednolitym dla całej pracy wcięciem (zalecane 1,5 cm). 

11.  Na końcu pracy (po tekście głównym i zakończeniu) należy podać literaturę w kolejności 

alfabetycznej. 
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12. O  miejscu  w  spisie  literatury  decyduje  pierwsza  litera  nazwiska  autora  publikacji 

wykorzystanej w pracy (nie podajemy stron). 

13. W spisie literatury (przy większej ilości pozycji) można wydzielić opracowania i artykuły 

naukowe, dokumenty (materiały, źródła prawa) oraz źródła internetowe1. Np.:

1. Król  H.,  Struktura  i  zasady  Współpracy  Policyjnej  i  Sądowej  w  Sprawach  Karnych, 

„Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 11.

2. Tokarski P., Kierowanie jednostką administracji rządowej, Warszawa 2006.
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