IV OGÓLNOPOLSKA

SESJA KÓŁ NAUKOWYCH
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
KRAKÓW 04 - 05 CZERWCA 2018 r.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uprzejmie zaprasza na IV
Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 4 - 5 czerwca 2018 roku w
Krakowie.
Sesja ma na celu zaprezentowanie przez studentów działających w ruchu naukowym
nowatorskich i ciekawych prac naukowych realizowanych w kołach, służy wymianie poglądów
i doświadczeń z zakresu działalności kół naukowych w polskich uczelniach przyrodniczo-rolniczych.
Prezentacje zgłoszonych prac zostaną podzielone tematycznie i odbywać się będą w poszczególnych sekcjach na wydziałach:
● Rolniczo-Ekonomicznym
● Leśnym
● Hodowli i Biologii Zwierząt
● Inżynierii Środowiska i Geodezji
● Biotechnologii i Ogrodnictwa
● Inżynierii Produkcji i Energetyki
● Technologii Żywności
● Medycyny Weterynaryjnej
Rozwój studenckiego ruchu naukowego jest jednym z ważnych zadań kształtujących
sylwetkę studenta i absolwenta studiów wyższych. Stwarza możliwości zdobywania nowych
umiejętności i doświadczeń, przydatnych także na współczesnym rynku pracy. Wspólne
spotkanie ma również na celu integrację i spędzenie wolnego czasu w przyjaznym środowisku.
Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające w Państwa Uczelni do
udziału w konferencji.

Prorektor
ds. Dydaktycznych i Studenckich
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Informacje organizacyjne:
Przewidujemy możliwość przedstawienia wyników prac w formie krótkich dziesięciominutowych prezentacji ustnych. Uczestnikami sesji może być maksymalnie dwóch studentów przedstawiających jeden referat.
1. Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa drogą elektroniczną
https://kolanaukowe.urk.edu.pl/sesja2018.html , a potwierdzenie opłaty konferencyjnej
wraz ze streszczeniem pracy (zał. nr 1) proszę przesłać na adres ruskocze@cyf-kr.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 roku.
Zgłoszenia i streszczenia nadsyłane po tym terminie nie będą przyjmowane.
2. Warunki edytorskie przesłanego streszczenia: tekst napisany w edytorze MS Word,
czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny, rozmiar 12, marginesy:
górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm. Liczba znaków ze spacjami 2500-2600 na stronie bez tytułu i afiliacji. Tytuł streszczenia w języku polskim.
Układ strony wg zał. 2.
Prace odbiegające od podanego wzoru, bądź nadesłane po terminie nie będą wydrukowane w materiałach konferencyjnych.
Elektroniczną wersję prezentacji referatu w języku polskim należy przesłać do dnia
30 kwietnia 2018 roku na adres: ruskocze@cyf-kr.edu.pl.
3. Opłata konferencyjna wynosi 250,00 zł., opłata obejmuje materiały konferencyjne,
2 noclegi, 2 obiady, spotkanie integracyjne.
4. Opłatę należy uiścić do dnia 26 marca 2018 roku na numer rachunku bankowego:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
31-120 Kraków al. Mickiewicza 21
ALIOR BANK S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
z dopiskiem „SesjaKN2018”
Faktury będą wystawiane na adres podany w karcie zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.
Zakwaterowanie w ramach Sesji tj. w dniach 03/04 oraz 04/05 czerwca 2018 r. wliczone jest w
opłatę konferencyjną.
Istnieje możliwość zakwaterowania w innym terminie, cena noclegu dla studenta – 30,00 zł,
opiekun – 40,00 zł. Ilość miejsc w tej cenie jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Program Sesji:
4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – otwarcie Sesji na Wydziałach, obrady, obiad, ogłoszenie wyników, wieczorem spotkanie integracyjne
5 czerwca 2018 r. (wtorek) - wygłoszenie nagrodzonych referatów (I miejsca), obiad,
podsumowanie Sesji, wręczenie nagród.

Informacji dotyczących Sesji udziela p. Marian Skoczeń pod numerem telefonu 12 662 44 11
Szczegółowy program Sesji zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni
www.urk.krakow.pl.

W załączeniu:
Zał. nr 1 – wzór streszczenia

