
 

 

- Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów – 

 

KOMUNIKAT nr 1 

Temat przewodni Konferencji to: 

Wykorzystanie nauk ścisłych w praktyce 

Motyw Przewodni: 
Przegląd tematyki prac z zakresu nauk ogólnych tj.: matematyka, fizyka, geografia, chemia, 

psychologia, filozofia, humanistyka, polonistyka i języki obce, podejmowanych przez studentów 

różnych polskich Uczelni. 

Rozwojowość poszczególnych nauk. 

Możliwości wykorzystania poszczególnych nauk w praktyce. 

Nauka dla technologii. 

Nauka dla lepszego życia człowieka. 

Rola kół naukowych i wpływ na rozwój zawodowy studentów. 

Rola studenta w życiu uczelnianym i możliwości osiągnięcia sukcesu po studiach. 

Rola studentów i absolwentów dla polskiej przedsiębiorczości i świata biznesu. 
 

Cele: 
Udział w konferencji daje możliwość: 

- integracji środowiska młodych zdolnych studentów, którzy angażują się w życie naukowe 

macierzystych uczelni 

- stworzenie warunków do współpracy międzyuczelnianej i/lub pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

- zaprezentowanie własnych spostrzeżeń w tematach będących źródłem zainteresowań własnych 

przed międzyuczelnianym środowiskiem studenckim 

- zaprezentowanie ciekawych projektów badawczych oraz własnego spojrzenia na kierunkowość 

poszczególnych nauk 

- wygłoszenia referatu lub zaprezentowaniu posteru  

- publikacja artykułu w nowatorskich Materiałach Konferencyjnych  

- przedstawienie swoich oczekiwań w stosunku do rynku pracy, który niedługo studenci zasilą 

- pozostawienia adresu e-mail w treści publikowanego artykułu i zaprezentowanie się przed 

potencjalnymi pracodawcami - publikacje w formie drukowanej i/lub elektronicznie trafią do 

potencjalnych pracodawców i jednostek naukowych 

 

Terminy: 
21.03.2011r. – zgłoszenie udziału na załączonej „Karcie Zgłoszeniowej” – o zakwalifikowaniu decyduje 

kolejność zgłoszeń 

22.03.2011r. – przesłanie II komunikatu z informacjami o zakwalifikowaniu referatu wraz  

z wymogami formalnymi 

31.03.2011r. – ostateczny termin wpłaty wpisowego na numer konta podany w komunikacie nr II. 

12.04.2011r. – nadesłanie pełnego tekstu (publikacje nadesłane po tym terminie nie będą ujęte  

w Materiałach Konferencyjnych) 

15.04.2011r. – przesłanie III komunikatu, 

27.04.2011 r. – termin przesłania prezentacji PowerPoint (w przypadku głoszenia referatu) 

28.04.2011r. – przesłanie IV komunikatu, 

05.05.2011r. – Konferencja 



 

 

Koszty: 
Wpisowe 250 zł (brutto) – zawiera: materiały konferencyjne, obiad oraz atrakcje – niespodzianki po 

zakończeniu części referatowo - posterowej konferencji. 

Nocleg w Krakowie –od 30 zł/doba (pełna informacja zostanie przesłana w komunikacie nr 3) 

[przy zgłaszaniu uczestnictwa proszę podać dane do faktury]. 

 
Wymogi: 
W konferencji mogą brać udział: 

- Studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich 

 

Dodatkowe informacje: 
Zgłoszenie udziału w konferencji przesyłane jest e-mailem za pomocą „Karty Zgłoszeniowej”. 

Wszystkie prace będą opublikowane w nowatorskich Materiałach Konferencyjnych. 

Artykuł może mieć formę pracy przeglądowej. 

Liczba referatów głoszonych ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Sugerowana forma referatu to poster. 

Liczba uczestników ściśle ograniczona – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

Uczestnicy otrzymają: Certyfikat Kreatywności 

Przewidziana nagroda za najlepszy poster i referat! 

 

Miejsce konferencji: 
HOTEL Major***  

Kraków, ul. Gdańska 6 

 

Kontakt: 
CREATIVETIME 

Ul. Mehoffera 10  

31-322 Kraków 

email: biuro@creativetime.pl 

www.creativetime.pl 

 


