
 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Wydział Nauk Społecznych 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

 

 

 

 

 XI OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA  
KONFERENCJA NAUKOWA 
(on-line/hybrydowa) 
 
Teraźniejszość i perspektywy  

w badaniach studenckich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płock, 26 kwietnia 2022 r.  



 Patronat honorowy Konferencji 

 

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki – JM Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
 
 

 Problematyka i cel Konferencji 

Głównym celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć badawczych studentów. 

Prowadzenie badań naukowych pozwala poszerzać wiedzę oraz nabywać określone 

umiejętności wychodzące poza programy realizowane na poszczególnych kierunkach 

studiów. Uczestnictwo w Konferencji daje również możliwość wymiany wiedzy i poglądów 

między uczestnikami oraz poznawania osób z innych ośrodków akademickich. Ponadto 

studenci mają możliwość zdobywania doświadczeń w wystąpieniach publicznych.  

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny i daje możliwość spotkania młodych 

badaczy, którzy podejmują aktywność w obszarze różnych dyscyplin naukowych, takich 

jak m.in.: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach, filologia, informatyka, 

nauki medyczne, nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki  

o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości.  

Serdecznie zapraszamy do udziału.  

 

 Ramy tematyczne 

1. Sesja nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

2. Sesja nauk humanistycznych i społecznych. 

3. Sesja nauk ścisłych i technicznych. 

 

 Informacje organizacyjne 

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2022 r., z wykorzystaniem platformy MS TEAMS 

lub ZOOM. 

Obrady przewidziane są w godzinach 9.00-16.00. 

Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, w zakładce konferencje i sympozja. 

Z uwagi na kwestie organizacyjne bardzo prosimy o przestrzeganie terminów przysyłania 

zgłoszeń i tekstów do publikacji.  

 

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


 Rejestracja i zgłoszenia 

Studenci zainteresowani udziałem w Konferencji proszeni są o przesłanie karty uczestnictwa 
do 31 marca 2022 r.  

 

 Przesłanie pełnych testów do publikacji 

Tekst należy przesłać do 31 maja 2022 r.  na adres:  

konferencjastudencka@mazowiecka.edu.pl 

Przesłany artykuł powinien spełniać wymogi redakcyjne umieszczone na stronie 

Konferencji. 

 

 Publikacja 

Warunkiem publikacji jest przesłanie pełnego tekstu referatu we wskazanym terminie, 
zgodnie z wymogami edytorskimi znajdującymi się na stronie Konferencji oraz uzyskanie 
pozytywnej recenzji.  

Teksty zostaną opublikowane w monografii Wydawnictwa Naukowego Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej w Płocku, które znajduje się w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki 
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.   

 

 Na skróty 

 

Zeskanuj kod QR, aby przejść do karty zgłoszenia. 

 

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony internetowej, na której 

znajdują się informacje na temat konferencji. 

https://forms.gle/ZBrUt4NsWLzo8DWAA
mailto:konferencjastudencka@mazowiecka.edu.pl
http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/pages/view/wymogi
https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/
https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/


 


