
 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Wydział Nauk Społecznych 

 

 

 

 

 

 

X OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA 

KONFERENCJA NAUKOWA 

w trybie on-line 

Badania naukowe studentów 

w trosce o teraźniejszość i przyszłość 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 kwietnia 2021r. 

Płock, Pl. Dąbrowskiego 2 

 



Problematyka i cel Konferencji: 

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych 

przez studenckie koła naukowe oraz studentów niezrzeszonych.  

Podjęta inicjatywa ma na celu potwierdzenie znaczenia działalności naukowej 

studentów dla teraźniejszego i przyszłego świata. Ma stanowić zachętę dla 

kolejnych pokoleń do aktywności badawczej i kreowania praktyki zawodowej 

opartej na dowodach naukowych. 

Ramy tematyczne konferencji: 

1. Sesja Nauk o Zdrowiu 

2. Sesja Kosmetologiczna 

3. Sesja Nauk Humanistycznych i Informatyki 

4. Sesja Nauk Społecznych 

5. Sesja Nauk Ścisłych i Technicznych 

6. Sesja posterowa: postery i e-postery. 

Informacje organizacyjne  

Planowany termin Konferencji 22 kwietnia 2021.  

Miejsce:  

dostęp on line 

Prezydium konferencji: Wydział Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2. 

Rejestracja i zgłoszenia 

1. Rejestracja uczestnictwa w konferencji: 

- Studenci zainteresowani udziałem w konferencji proszenie są  

o zarejestrowanie się do dnia 31 marca 2021r. poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszenia https://forms.gle/wEDXDiM5QtnPXPAi7  

Osoby, które zgłosiły swój udział w 2020 r.   

nie muszą zgłaszać się ponownie.  Prosimy o informację w przypadku 

rezygnacji  z udziału w konferencji. 

2. Zgłoszenie streszczeń artykułów: 

- W terminie do 31 marca 2021r. należy zgłosić streszczenia artykułów 

według poniższych wytycznych:  

 

https://forms.gle/wEDXDiM5QtnPXPAi7


Struktura streszczenia 

Praca oryginalna Praca przeglądowa/poglądowa Opis przypadku 

• Wstęp 

• Cel pracy 

• Materiał i metody 

• Wyniki 

• Wnioski 

• Słowa kluczowe 

• Wstęp 

• Cel pracy 

• Przegląd 

• Wnioski 

• Słowa kluczowe 

• Wstęp 

• Cel pracy 

• Prezentacja przypadku 

• Wnioski 

• Słowa kluczowe 

 

 

3. Przesłanie pełnych tekstów prac: 

- Przesyłanie pracy na adres: 

konferencjastudencka@mazowiecka.edu.pl 

- Termin 30 kwietnia 2021r. 

- Wytyczne redakcyjne w załączeniu 

UWAGA:  

Prac przesłanych w 2020 r. nie należy przesyłać ponownie. 

 Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z ich publikacji.  

 

Publikacja 

Artykuł po recenzji może być opublikowany w: 

• monografii naukowej–20 pkt. Ministerstwa Edukacji i Nauki 

                                                   - za artykuł 

• czasopiśmie naukowym –Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej 

20 pkt. Ministerstwa Edukacji i Nauki 

-za artykuł 

 
Program konferencji 

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na naszej stronie 

internetowej:  

https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/ 
 

 

 

https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/


Lokalizacja Wydziału Nauk o Zdrowiu na Placu Dąbrowskiego 2 

 

https://www.google.com/maps/place/Pa%C5%84stwowa+Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Zawodowa+w+P%C5%82ocku/@52.5393221,19.6951769,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471c70a27af9bacb:0x16e3b53ff8b5718f!8m2!3d52.5393221!4d19.6973656

