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Rozdział I 

Ustalenia wstępne 

1. Organizatorem Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, zwanego 

dalej „Sympozjum”, są: Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych, Biuro Organizacji i Toku 

Studiów, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego. 

3. Współorganizatorami Sympozjum są Towarzystwa Naukowe: Polskie Towarzystwo 

Zoologów, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział w Lublinie; Polskie 

Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Nauk 

Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Koło w 

Lublinie; Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddział w Lublinie; Polskie Towarzystwo 

Inżynierii Rolniczej, Oddział w Lublinie. 

3. Sympozjum odbędzie się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniu 20 kwietnia 

2023r. 

4. Sympozjum odbędzie się w formie hybrydowej. 

5. W przypadku deklaracji mniej niż 10. prezentacji referatów Organizatorzy mogą 

zdecydować o przeprowadzeniu sesji w formie on-line. 

Rozdział II 

Organizacja oraz przebieg Sympozjum 

1. W ramach Sympozjum prowadzone będą dwie sesje: referatowa (w jęz. polskim i j. 

angielskim) i posterowa (w jęz. polskim i j. angielskim). Prace naukowe na Sympozjum będą 

prezentowane w 7. Sekcjach obejmujących następujące bloki tematyczne: 

I. Sekcja Agrobioinżynierii 

Bloki tematyczne: bioinżynieria, ekonomia i agrobiznes, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, 

ochrona i inżynieria środowiska, produkcja roślinna i towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, 

inne pokrewne. 

II. Sekcja Medycyny Weterynaryjnej 

Bloki tematyczne: medycyna weterynaryjna i inne pokrewne. 

III. Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

Bloki tematyczne:nauki o zwierzętach, behawior zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, 

biogospodarka, inne pokrewne. 

IV. Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Bloki tematyczne: produkcja ogrodnicza, botanika i fizjologia roślin, ochrona roślin, 

warzywnictwo i zielarstwo, architektura krajobrazu, inne pokrewne. 

V.Sekcja Inżynierii Produkcji 

Bloki tematyczne: zarządzanie i marketing, logistyka, transport i spedycja, inżynieria 

produkcji, inżynieria środowiska i ekologia, inne pokrewne. 

VI. Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Bloki tematyczne: technologia żywności i sztuka kulinarna, biotechnologia żywności, chemia 

i biochemia żywności, mikrobiologia żywności, żywienie człowieka, inne pokrewne. 

VII. Sekcja Biologii Środowiskowej 

Bloki tematyczne: biologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, biokosmetologia 

2. Organizator powołuje opiekunów Sekcji, odpowiedzialnych za Sympozjum w danej Sekcji. 

Wykaz opiekunów Sekcji: 

Sekcja Agrobioinżynierii–dr inż. Adam Gawryluk 



Sekcja Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni 

Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki–dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni 

Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr Karolina Pitura 

Sekcja Inżynierii Produkcji – dr inż. Marek Domin 

Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii – dr Urszula Szymanowska 

Sekcja Biologii Środowiskowej - dr Wojciech Płaska 

3. Prace naukowe prezentowane na Sympozjum w danej Sekcji mogą być przedstawiane: 

razem w bloku ogólnym lub oddzielnie w bloku tematycznym. O przydziale danej pracy do 

Sekcji lub Sekcji i bloku (na podstawie wskazań autora/ów i treści streszczenia) decydują 

Organizatorzy. 

4. Czas prezentacji referatów i posterów wynosi maksymalnie 10 minut. 

5. Zasady przygotowania prac naukowych 

a) streszczenie należy przygotować wyłącznie według załączonej formatki (załącznik 1), 

streszczenie należy przesłać w terminie do 24.02.2023r. 

b) rozdział monografii należy przygotować wyłącznie wg załączonych wymagań 

redakcyjnych (załącznik 2), rozdziały  monografii poddawane są procesowi recenzji, 

rozdział monografii należy przesłać w terminie do 07.04.2023r. 

6. Zasady przygotowania i prezentacji posteru: 

Wymagania techniczne dla posteru: 

- wymiar standardowy format A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość, 

- orientacja pozioma. 

Poster powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów pracy, tytuł pracy, nazwę 

studenckiego koła naukowego lub studenckiego koła naukowego i sekcji, nazwę 

uczelni, cel pracy, materiał i metody badawcze, wyniki, podsumowanie lub wnioski. 

Poster zapisany w formacie .pdf o wielkości nie przekraczającej 6 MB należy 

przesłać w terminie do 07.04.2023 r. 

Prezentacja posteru odbywa się wyłącznie w formie multimedialnej. Postery zostaną 

zamieszczone na stronie IV MSSKN. 

7. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia streszczenia, rozdziału monografii, posteru 

nieprzygotowanego zgodnie z wymogami redakcyjnymi.  

8. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zaproponowanego tematu streszczenia, rozdziału 

monografii, jeśli nie mieści się on w wyznaczonych blokach tematycznych. 

9. Organizator do dnia 13.04.2023 r. na stronie internetowej wydarzenia zamieści 

harmonogram Sympozjum, jednak ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w 

którym odbywa się wydarzenie. 

10. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne wynikające z 

przyczyn od niego niezależnych. 

11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz poleceń organizacyjno-

technicznych Organizatora. 

 

Rozdział III 

Zasady uczestnictwa i ocena konkursowa prac 

1. Uczestnikami Sympozjum są studenci krajowych oraz zagranicznych uczelni wyższych. 



2. Prelegentami prac na Sympozjum mogą być wyłącznie studenci studiów wyższych 

(pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich). 

3. Jeden uczestnik Sympozjum może zaprezentować maksymalnie dwa doniesienia (referat 

i/lub poster). 

4. Referat lub poster może zaprezentować maksymalnie 2. współautorów danej pracy. 

Wybrane osoby należy wskazać w streszczeniu pracy przez podkreślenie Imienia i Nazwiska 

(wzór streszczenia – formatka). 

5. Każde Koło Naukowe lub Sekcja Koła Naukowego może zgłosić maksymalnie 5 

(pięć)doniesień. 

6. Prezentowane prace (referaty i postery) są oceniane przez Komisje Konkursowe, powołane 

przez Organizatorów. 

7. Pracownik, który jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego lub Sekcji 

Koła Naukowego nie może być członkiem Komisji Konkursowej w obradach Sekcji, w której 

członkowie koła/sekcji biorą udział. 

8. Zasady oceny prac naukowych, przedstawianych jako referaty i postery, opracowują 

Komisje konkursowe. 

9. Trzy najlepsze prace w każdej sesji referatowej/posterowej uzyskują odpowiednio: 

I miejsce, II miejsce, III miejsce. Komisje Konkursowe mogą również przyznać wyróżnienie 

(jedno) w każdej sesji. Wyniki prac Komisji Konkursowych zostaną ogłoszone podczas 

zakończenia Sympozjum.   

 

Rozdział IV 

Warunki zgłaszania uczestników i prac naukowych 

1. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum jest prawidłowe wypełnienie 

formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej http://www.up.lublin.pl/skn-

konferencja i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia Sympozjum. Dane osobowe nie są przekazywane żadnemu innemu 

administratorowi danych. Rejestracja uczestników trwa do 24.02.2023r. 

2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz referatu lub posteru należy wypełnić wyłącznie w 

formie elektronicznej dostępnej na stroniehttp://www.up.lublin.pl/skn-konferencja 

Formularz będzie aktywny do dnia 24.02.2023 r.do godziny 23:59. 

3. Streszczenie prac przesyła pierwszy autor. Streszczenie należy przesłać w formie 

elektronicznej na adres: msskn@up.lublin.pl, w terminie do 24.02.2023 r. W tytule maila 

należy wpisać: Streszczenie MSSKN, numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych, 

formę wystąpienia, tj. referat/poster (np. Streszczenie_MSSKN_II_referat). W nazwie pliku 

należy podać: nazwisko pierwszego autora, pierwszą literę imienia, wydarzenie (MSSKN), 

numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych Sympozjum oraz formę wystąpienia  

do której kierowane jest streszczenie, np. Kowalski_J_MSSKN_II_referat. 

4. Poster przesyła pierwszy autor. Poster należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

msskn@up.lublin.pl, w terminie do 07.04.2023 r. W tytule maila należy wpisać: Poster 

MSSKN, numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych, formę wystąpienia, tj. 

referat/poster (np. Poster_MSSKN_II_referat). W nazwie pliku należy podać: nazwisko, 

pierwszą literę imienia, wydarzenie (MSSKN), numer porządkowy jednej z siedmiu Sekcji 

http://www.up.lublin.pl/skn-konferencja
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naukowych Sympozjum oraz formę wystąpienia  do której kierowane jest streszczenie, np. 

Kowalski_J_MSSKN_II_poster. 

5. Należy obowiązkowo zapoznać się z Załącznikiem 3 dotyczącym RODO i potwierdzić 

własnoręcznym podpisem. Skan podpisanego dokumentu należy przesłać w jednym pliku 

wraz ze streszczeniem pracy do 24.02.2023 r. na adres e-mail: msskn@up.lublin.pl. W nazwie 

pliku należy podać: Załącznik 3, Nazwisko i pierwszą literę imienia oraz skrót wydarzenia 

(MSSKN), np. Załącznik 3_Kowalski_J_MSSKN 

6. Rozdział monografii przesyła autor korespondencyjny. Rozdział do monografii wraz z 

oświadczeniami autora i opiekuna naukowego monografii (załączniki 2a i 2b) należy przesłać 

w formie elektronicznej na adres: msskn@up.lublin.pl w terminie do 07.04.2023 r. W tytule 

maila należy wpisać: monografia, skrót wydarzenia (MSSKN), numer porządkowy jednej z 

pięciu monografii (np. monografia_MSSKN_II).  W nazwie pliku z rozdziałem należy podać: 

rozdział, nazwisko, pierwszą literę imienia, wydarzenie (MSSKN), numer porządkowy jednej 

z pięciu monografiinaukowych (np. rozdział _Kowalski_J_MSSKN_II). 

I.Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej 

II.Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska 

III.Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków 

IV.Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa 

V.Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub odrzucenia, jeśli dany rozdział nie 

spełnia wymagań tematycznych monografii. 

Do każdego z rozdziałów monografii Autor/Autorzy zgłaszają propozycję dwóch 

Recenzentów spoza Jednostki macierzystej Autora/Autorów (Zał._2_Wymogi_dla 

autorów_rozdziału_w_monografii). 

7. Prace zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane.  

 

Rozdział V 

Potwierdzenie udziału w Sympozjum 

1. Osoba/-y (maksymalnie dwie osoby) prezentująca/-ce (referat, poster) otrzyma/-ją 

certyfikat. 

Organizatorzy dopuszczają  maksymalnie dwie osoby głoszące jedną pracę. Wybrane osoby 

należy wskazać w streszczeniu pracy przez podkreślenie Imienia i Nazwiska. Warunkiem 

koniecznym do uzyskania certyfikatu jest rejestracja osób głoszących przez formularz 

zgłoszeniowy. 

 

Rozdział VI 

Koszty udziału w Sympozjum 

1. Wysokość opłaty uczestnictwa w Sympozjum wynosi 40 zł.  

W przypadku, gdy uczestnik deklaruje chęć opublikowania rozdziału w monografii opłata 

konferencyjna wynosi 265 zł (40 zł opłata podstawowa + 225 zł opłata za rozdział w 

monografii zł). Opłata za każdy kolejny rozdział wynosi 225 zł. 

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie ponoszą opłat.   

2. Wpłatę na Sympozjum należy uregulować przelewem w terminie do 24. Lutego 2023r. na 

konto:  

mailto:msskn@up.lublin.pl
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Bank PKO SA O/Lublin 

55 1240 5497 1111 0000 5011 6807 

z dopiskiem: MSSKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni 

3. Opłata (40 zł) za uczestnictwo obejmuje:  

− druk streszczenia w książce streszczeń, 

− certyfikat potwierdzający wygłoszenie referatu, prezentacji posteru. 

4. Skan dowodu wpłaty (nazwa pliku: wpłata_nazwisko_ MSSKN) wraz ze streszczeniem 

oraz Załącznikiem 3 należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: msskn@up.lublin.pl 

do dnia 24. lutego 2023 r. 

5. Brak wpłaty w terminie wskazanym w punkcie 2. oznacza rezygnację z uczestnictwa w 

Sympozjum oraz brak zamieszczenia streszczenia w książce streszczeń.  

6. Faktury za udział w Sympozjum będą wystawiane na wniosek uczestnika i wysyłane na 

podany przez niego adres.  

7. W wypadku braku wniesienia opłaty lub braku zaznaczenia w zgłoszeniu nazwiska osoby 

referującej lub prezentującej poster na Sympozjum Organizatorzy mają prawo odmowy 

wystawienia certyfikatu potwierdzającego wygłoszenie referatu lub prezentacji posteru.  

9. Opłata za udział w Sympozjum nie ulega zwrotowi.       

 

Rozdział VII 

Ustalenia końcowe 

1. Regulamin został opracowany przez Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych oraz Radę 

ds. Kół Naukowych. 

2. Regulamin został zatwierdzony przez Prorektora ds. studenckich i dydaktyki.   

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 

 

 

 

prof. dr hab. Marek Babicz    dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. 

uczelni 

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych   Prorektor ds. studenckich i dydaktyki 

 

 

 

 

 

Załączniki 

Załącznik 1. Formatka streszczenia studenci 

Załącznik 2. Wymogi dla autorów rozdziału w monografii 

Załącznik 2a. Oświadczenie autora monografii 

Załącznik 2b. Oświadczenie opiekuna naukowego ad monografii 

Załącznik 3. Dokumenty RODO 
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