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Cel i tematyka konferencji  

Rozwój nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu będących przedmiotem działalności 
statutowej Akademii Wychowania Fizycznego wymaga prowadzenia badań, w tym badań 
z udziałem ludzi. Fundamentalne znaczenie dla jakości oraz dobrego imienia tych nauk ma 
skrupulatne przestrzeganie przez badaczy standardów rzetelności i właściwego dla nauki 
systemu wartości. Nierzetelność w nauce, polegająca w szczególności na plagiatorstwie, 
fabrykowaniu danych lub fałszowaniu wyników prowadzonych badań naukowych, 
stanowi największe niebezpieczeństwo dla integralności tej szczególnej formy ludzkiej 
działalności, której głównym celem jest poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi. 
Badacze powinni ponadto pamiętać, że prawda jest naczelną wartością poznawczą, ale 
nie jest wartością absolutną. Jej odkrywanie nie może odbywać się kosztem godności i 
podstawowych praw człowieka. Prowadząc badania z udziałem ludzi bądź z 
wykorzystaniem danych osobowych, należy zawsze kierować się zasadą prymatu 
jednostki nad wyłącznym interesem nauki i społeczeństwa. Konieczne jest także 
respektowanie innych pryncypiów etyki badań naukowych z udziałem ludzi, 
wypracowanych przez społeczność międzynarodową, które służą ochronie interesów i 
bezpieczeństwa uczestników tych badań. 

Celem niniejszej Konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń specjalistów z zakresu 
nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu 
i nauk medycznych na temat etycznych i prawnych aspektów prowadzenia badań 
naukowych w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu, a także na temat 
problemów praktycznych, jakie rodzi praca badawcza w tych dziedzinach.  

Organizatorzy Konferencji zapraszają do zgłaszania wystąpień ustnych bądź prezentacji 
plakatowych poświęconych w szczególności następującym zagadnieniom:  
 

Etyka badacza 
‒ etos nauki i integralność badacza  
‒ nierzetelność w nauce (np. fabrykacja i falsyfikacja danych, plagiatorstwo)  
‒ etyczne aspekty autorstwa i publikacji prac naukowych 
‒ etyczne aspekty recenzowania projektów i prac naukowych 
‒ etyczne zasady współpracy w zespołach badawczych  
‒ etyczne aspekty kierowania pracą naukową studentów i doktorantów 
‒ konflikt interesów w badaniach naukowych   
 

Etyczne i prawne aspekty prowadzenia badań naukowych  
‒ badania naukowe z udziałem ludzi w fizjoterapii, pielęgniarstwie i innych naukach o zdrowiu 
‒ badania naukowe z udziałem ludzi w naukach o kulturze fizycznej  
‒ badania naukowe z wykorzystaniem danych osobowych  
‒ badania naukowe z wykorzystaniem metod nauk społecznych  
‒ ochrona uczestników badań niezdolnych do wyrażenia zgody  (np. osób małoletnich, intelektualnie 

upośledzonych) 
‒ użycie placebo w badaniach naukowych   
 

Dobra praktyka badawcza w Akademiach Wychowania Fizycznego i innych uczelniach 

prowadzących działalność naukową w zakresie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu 
‒ instytucjonalne formy promowania dobrej praktyki badań naukowych w w/w uczelniach  
‒ edukacja na rzecz dobrej praktyki badawczej 
‒ status, organizacja, kompetencje i funkcjonowanie instytucjonalnych komisji ds. etyki badań naukowych 

działających w Akademiach Wychowania Fizycznego i innych uczelniach prowadzących działalność 
naukową w zakresie nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu 

‒ standardy dobrej praktyki badawczej a rzeczywistość naukowa  

 

 



 

Formy uczestnictwa 

Osoby zainteresowane tematyką Konferencji mogą uczestniczyć w jej obradach w jednej 

z następujących form: 

‒ uczestnictwo aktywne  –  prezentacja ustna  

‒ uczestnictwo aktywne  –  prezentacja  plakatowa  

‒ uczestnictwo bierne   

Sesja plakatowa przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów i doktorantów nauk 

o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu.   

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa. 

 

Abstrakty prezentacji  

Abstrakty prezentacji ustanych i plakatowych należy nadsyłać do 20 września 2012 r. 
na adres mailowy organizatorów:  awf.konferencja2012@gmail.com 

Abstrakt powinien zawierać następujące informacje:  

1) Imię i nazwisko autora  (w przypadku prac zespołowych –  imiona i nazwiska 
wszystkim autorów oraz wskazanie osoby, która będzie przedstawiała prezentację 
na Konferencji)  

2) Stopień lub tytuł naukowy autora (autorów)  

3) Nazwa uczelni lub innej instytucji naukowo-badawczej , a także nazwa jednostki 
organizacyjnej, w której pracuje bądź studiuje autor (autorzy)  

4) Adres e-mailowy autora  (w przypadku prac zespołowych –  autora, który będzie 
przedstawiał prezentację na Konferencji) 

5) Tytuł prezentacji 

6) Streszczenie prezentacji (200-300 słów)   

7) Forma prezentacji: prezentacja ustna albo prezentacja plakatowa 

 

 

 

Organizatorzy poinformują autorów o tym, czy abstrakt został zakwalifikowany do 

prezentacji na Konferencji, w terminie do dnia 30 września 2012 r.  

Potwierdzenie uczestnictwa   

Wszystkie osoby, które planują wziąć udział w Konferencji, w tym autorzy prezentacji 

zakwalifikowanych do przedstawienia na Konferencji, proszone są o potwierdzenie 

uczestnictwa w terminie do dnia 10 października 2012 r. na adres mailowy 

organizatorów:  awf.konferencja2012@gmail.com 

 

 

‒ Prezentacja ustna powinna trwać nie dłużej niż 20 minut. Organizatorzy zapewniają 
dostęp do komputera i rzutnika multimedialnego.  

‒ Prezentacja plakatowa powinna być przygotowana w formacie nie większym niż B1.  



 

 

Potwierdzenie uczestnictwa powinno zawierać następujące informacje:  

1) Potwierdzenie udziału w Konferencji  (potwierdzenie uznaje się za równoznaczne z 
oświadczeniem o terminowym dokonaniu wpłaty opłaty konferencyjnej) 

2) Imię i nazwisko uczestnika, a także – jeśli dotyczy –  stopień lub tytuł naukowy oraz 
afiliację instytucjonalną  

3) Adres e-mailowy uczestnika 

 

Opłata konferencyjna  

Opłata konferencyjna wynosi: 

30 PLN dla studentów i doktorantów  

60 PLN dla pozostałych uczestników  

 
Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek w przewie 
konferencji oraz lunch.  

Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem:  
nr konta: 51 1090 1014 0000 0000 0301 4260 
W tytule przelewu należy wpisać:  
„Opłata za udział w Konferencji Dobra Praktyka Badawcza za ……”(imię i nazwisko uczestnika) 

Wpłaty należy dokonać do dnia 10 października 2012.  

 
Publikacja artykułów pokonferencyjnych  

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników Konferencji do skorzystania z 
możliwości publikacji artykułów dotyczących dobrej praktyki badawczej w naukach o 
kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu w numerze monograficznym kwartalnika „Postępy 
Rehabilitacji” (2012, nr 4). Pismo jest indeksowane w EMBASE/Excerpta Medica, Index 
Copernicus, Sport Discus. Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt. 

Manuskrypty artykułów o objętości do 30000 znaków (licząc ze spacjami oraz przypisami) 

należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2012 r. na adres mailowy organizatorów:  

awf.konferencja2012@gmail.com 

Opublikowane zostaną prace, które pozytywnie przeszły procedurę recenzyjną.  

 
Kontakt 
 

dr Joanna Różyńska  - tel. 606 688 182  
e-mail:  awf.konferencja2012@gmail.com 
 
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,  
Wydział Rehabilitacji, Katedra Psychospołecznych  
Podstaw Rehabilitacji, ul. Marymoncka 34,  
00-968 Warszawa 45, skr. 55 

 

 
upływa termin nadsyłania abstraktów 

upływa termin potwierdzenia 
uczestnictwa i wniesienia opłaty 

konferencyjnej 
 


