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Sprawozdanie z działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego za rok 2011/12 

 

• W dniu 2011.10.20 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.  Członkami Zarządu STN 

kadencji 2011/12 zostali: Magdalena Łazorczyk (Przewodnicząca), Ewelina Zając 

(Wiceprzewodnicząca) oraz Katarzyna Klimczak (Sekretarz).  

• 8-9.12.2011 - czynny udział 2 studentów (M.Świderski, B.Kuriata) w V Festiwal Nauki i Kultury 

Studenckiej n.t. "Kultura Fizyczna a rozwój człowieka i społeczeństwa" organizowana przez 

AWF w Poznaniu. 

• 18.04.2012 - udział studenta Marka Króla w III Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu 

"Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia", organizowanej przez Wielkopolską WyŜszą Szkołę 
Turystyki i Zarządzania w Poznaniu; tytuł referatu „Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych 

a udział wychowanków zakładów poprawczych w rekreacji  ruchowej”. 

• 31.05-1.06 2012 - udział 3 studentów (K.Miedzińska, Ł.Radziszewski, S.Klich) w konferencji 

Jubileuszowe X Międzynarodowe Warsztaty Studenckich Kół Naukowych I Młodych 

Pracowników Nauki Pt.: „Ruch Jako Lek…” w GŁUCHOŁAZACH. 

• Przeprowadzenie akcji promocyjnej Uczelnianych kół naukowych zrzeszonych w STN poprzez 

przygotowanie plakatów reklamujących konferencję STN oraz reklamujących Studenckie Koła 

Naukowe. 

• 9.05.2012 - Organizacja Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Wieczór 

Naukowca” w ramach Wuefaliów. W konferencji wzięło udział 28 studentów reprezentujących 9 

Studenckich Kół Naukowych i prezentując łącznie 15 prac. W uroczystej inauguracji konferencji 

wzięła udział dr hab. Zofia Ignasiak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wykład 

Inauguracyjny pt. „Zastosowanie biomechanicznych metod pomiarowych w grach zespołowych” 

wygłosił mgr Artur Struzik doktorant i były członek STN. Komisja Naukowa w składzie: dr Piotr 

Głowicki (Przewodniczący), dr Justyna Cieplik i dr Iwona Malicka wyłoniła 3 najwyŜej 

punktowane wystąpienia. Lista Laureatów: 1 miejsce: Paweł Zostawa (III rok WFT), Marta 

Chlebowska (III rok WFT), Jakub Skrzek (II rok II st. WFT) i Sebastian Klich (II rok II st. WFT); 

praca p.t. „Analiza wysklepienia oraz dystrybucji nacisków na powierzchni podeszwowej stóp u 

kobiet chodzących w obuwiu na wysokim obcasie” z SKN przy Katedrze Fizjoterapii w Dysf. 

Narz. Ruchu, którego opiekunem jest dr Grzegorz Konieczny z Zakładu Fizjoterapii w Ortopedii i 

Traumatologii; 2 miejsce: Daria Rudnik (III rok WSport); praca p.t. „Kinematyczna 

charakterystyka ruchu kończyn dolnych podczas pływania kraulem u osób o zróŜnicowanej 

sprawności pływackiej” z SKN Zakładu Pływania, którego opiekunem jest dr Krystyna Antoniak-

Lewandowska z Zakładu Pływania, 3 miejsce: Ewelina Zając (II rok WFT) i Dominik Chwalisz 

(II rok II st. WFT); praca p.t. „Asymetria funkcjonalna a siła chwytu ręki w sportach walki  - 

Taekwon-do” z SKN przy Katedrze Fizjoterapii w Dysf. Narz. Ruchu, którego opiekunem jest dr 

Grzegorz Konieczny z Zakładu Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii. Dodatkowym 

wyróŜnieniem w tym roku była Nagroda Publiczności przyznawana przez studentów dla 

najlepszego naukowo projektu badawczego, którą zdobyli Paweł Zostawa, Marta Chlebowska, 

Jakub Skrzek  i Sebastian Klich. 

• udział trzech studentów: (Sebastian Klich, Natalia Uścinowicz, Paweł Zostawa) w konferencji 

"Rozwój metod diagnostyki i terapii funkcjonalnej wymogiem współczesnej rehabilitacji", 

Bydgoszcz, 14-15.09.2012; tytuł pracy: „Rozkład nacisków na podeszwowej stronie stóp u kobiet 

często chodzących w obuwiu na wysokim obcasie” 

• 16-19.09.2012 udział Artura Struzika w konferencji PTB "Biomechanics 2012"; temat 

wystąpienia: "Jump shot: biomechanical analysis" 
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S T N Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

Podsumowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego                                        

z dn. 15.10.2012 

 

 

1. Podsumowanie działalności za rok 2011/12 

 
Krótkie podsumowanie uczestnictwa studentów w konferencjach. Szczegółowe sprawozdanie 

znajduje się na stronie internetowej www.stn.awf.wroc.pl . 

 

 Ilość Ilość studentów 

Uczestnictwo w 

konferencjach krajowych 
6 10 

Udział w warsztatach 

naukowych 
1 3 

Konferencja STN Ilość prac: 15 28 (9 SKN-ów) 

 

2. Główne cele działalności i inicjatywy STN w roku 2012/13  

 

• Rozwój STN poprzez akcje reklamowe; wspieranie rozwoju naukowego studentów poprzez 

zachęcanie ich do udziału w STN – pełne uczestnictwo na konferencjach organizowanych na 

naszej Uczelni; zachęcenie opiekunów STN, aby wychodzili z inicjatywą i opowiadali o swoim 

kole i zachęcali studentów do uczestnictwa; przesłanie informacji o STN (por. ulotka, która jest 

na stronie) do wszystkich studentów (I,II,III roku st.1 st. oraz I roku 2 st.) za pomocą platformy e-

dziekanat, ogłoszenia na stronce głównej uczelni; 

• Organizacja październikowej akcji informacyjnej  na plakatach i w Internecie, a od przyszłego 

roku przeprowadzenie akcji od „tygodnia 0” dla studentów 1. roku I (?) i II stopnia; 

• Szersza współpraca z ogólnopolskim ST-udenckim Ru-chem Na-ukowym (StRuNa); 

• Stworzenie bazy emailowej / listy dystrybucji informacji dla polepszenia kontaktu ze studentami, 

stworzenie konta na Facebooku; 

• Organizacja konferencji STN „Wieczoru Naukowca” (w ramach WueFaliów, maj 

2013) – promocja nauki wśród studentów i kadry nauczycielskiej – zaproszenie 

naukowców spoza Uczelni, zaprezentowanie kół naukowych + pokazy, występy, 

konkursy i dobra zabawa; początek organizacji: luty 2013. 

• Włączenie się w Europejską Noc Naukową (wrzesień 2013) w ramach European 

Reasercher’s Night, której celem jest zbliŜenie naukowców i społeczeństwa, 

stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. Nasza 

aktywność mogłaby być częścią Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

• Powstał takŜe pomysł włączenia się w zorganizowanie „złotego wykładu” i 

zaproszenie znanego sportowca / trenera; 

 

3. Wybory Zarządu STN 

 
W poniedziałek, 15 października odbyły się wybory Zarządu STN kadencji 2012/13 wśród 

przybyłych studentów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.  Członkami Zarządu STN zostali: 

Magdalena Łazorczyk  (Przewodnicząca),  

Wojciech Madej  (Wiceprzewodnicząca) oraz  

Paweł Zostawa   (Sekretarz).  

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.  
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