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KOŁO NAUKOWE ICHTIOLOGÓW 

 

Wydział Biologii, Katedra Zoologii Ogólnej 

Opiekuni Koła: dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. US 

mgr Łukasz Sługocki 

 

Koło Naukowe Ichtiologów powstało 

w 2009 roku. Gromadzimy się wokół 

zagadnień związanych z ichtiofauną, 

szeroko pojętymi zależnościami w śro-

dowisku wodnym, a także aspektami 

prawnymi ochrony ichtiofauny i wody.  

KNIco roku bierze udział w konferen-

cjach kół naukowych we Wrocławiu i Olsztynie. 

Angażujemy się także w przygotowania Nocy i Wiosny Biolo-

gów. Organizowaliśmy również terenowy obóz naukowy w Tucz-

nie, warsztaty podczas Festiwalu Drawy, spotkania edukacyjne 

w szkołach, oraz ankiety wśród wędkarzy. Współpracujemy ze 

Strażą Rybacką. 

Głównie pracujemy pod mikrosko-

pami, badając zooplankton występujący 

w wodzie. Analizowaliśmy także paso-

żyty występujące w okoniach oraz okre-

ślaliśmy wiek ryb na podstawie ich łu-

sek. Poza laboratorium nasze koło dużo 

czasu poświęca pracy w terenie. Pracu-

jemy głównie w dorzeczu rzeki Drawy, 

lecz także na naszym szczecińskim je-

ziorze Głębokim. 
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KOŁO NAUKOWE MATRIX 

 

Wydział Biologii,Katedra Biologii Komórki 

Opiekun Koła:dr inż. Ewa Filip 

 

Koło Naukowe Matrix porusza tematy badawcze z zakresu bio-

logii molekularnej. Od dwóch lat zajmujemy 

się wykorzystaniem swoistych sekwencji do 

identyfikacji płci u człowieka, a w roku aka-

demickim 2015/2016 przedmiotem naszych 

zainteresowań jest badanie składu podjedno-

stek glutenin w pszenicy heksaplodalnej. 

Mamy na swoim koncie liczne udziały w konferencjach ogólno-

polskich oraz międzynarodo-

wych. Owocami udziałów w kon-

ferencjach są liczne certyfikaty, 

wyróżnienia oraz publikacje na-

ukowe. 

Działamy także w sferze popu-

larnonaukowej. Tworzymy i pro-

wadzimy warsztaty podczas Nocy i Wiosny Biologów. Organizu-

jemy także cykliczne spotkania w laboratorium dla uczniów, gdzie 

przekazujemy im naszą wiedzę oraz doświadczenie i zarażamy ich 

swoją pasją. Współpracujemy także ze szkołami w województwie 

Zachodniopomorskim oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
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KOŁO NAUKOWE MIKROBIOLOGÓW 

 

Wydział Biologii, Katedra Mikrobiologii  

i Katedra Immunologii 

Opiekuni Koła: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 

dr Joanna Śliwa –Dominiak, 

Konsultant naukowy: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US 

 

Koło Naukowe Mikrobiologów powstało na przełomie lat 

1989/1990.Początkowo w ramach Koła Naukowego Biologów 

Edukacji Ekologicznej Instytutu Biologii na ówczesnym Wydziale 

Biologii i Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego (US). 

Obecnie działa ono w Katedrze Mikrobiologii i Katedrze Immu-

nologii Wydziału Biologii US i skupia około 28 członków, będą-

cych studentami kierunków: Mikrobiologia i Biotechnologia. Pod-

stawowym projektem naukowym realizowanym w ramach dzia-

łalności koła jest: badanie zjawisk odpornościowych u królików 

zakażonych eksperymentalnie wirusem RHD (Rabbit Haemorrha-

gic Disease). Dotyczące nieswoistej i swoistej odporności komór-

kowej i humoralnej, w tym badań apoptozy, autofagii, białek 

ostrej fazy i genów kodujących wybrane cytokiny w leukocytach 

krwi w tym zakażeniu. 

Kolejnym realizowanym przez członków koła projektem jest: 

analiza mikrobiologiczna wody (bakterie sanitarne i grup fizjolo-

gicznych), w tym chlamydii, środowiskowych i bakteriofagów 

FRNA, FDNA oraz somatycznych.  

Studenci naszego koła czynnie uczestniczą w konferencjach 

krajowych i międzynarodowych, zdobywając nagrody i wyróżnie-

nia oraz szczycą się publikacjami w czasopismach z listy filadel-

fijskiej i czasopismach z listy ministerialnej. Biorą udział w orga-

nizowanych wykładach wybitnych pracowników nauki, a także 

biorą czynny udział w promocji nauk biologicznych, w tym, w 

takich projektach jak: Festiwal Nauki, Noc Biologów, Wiosna 

Biologów czy Salon Maturzystów. 
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KOŁO NAUKOWE PLANTX 

 

Wydział Biologii, Katedra Biotechnologii Roślin 

Opiekun Koła: mgr Rafał Igielski 

 

Nasze koło naukowe zostało założone w kwietniu 2014 roku 

przez studentów biotechnologii, realizujących swoje prace dyplo-

mowe w Katedrze Biotechnologii Roślin pod okiem Pani prof. 

dr hab. Ewy Kępczyńskiej. Głównym celem działalności koła jest 

pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętnościz zakresu 

szeroko pojętej biotechnologii roślin.  

W naszych pracach skupiamy się na poszukiwaniu nowych me-

tod rozmnażania roślin in vitro i próbach wyjaśnienia mechani-

zmów biologicznych kierujących tym procesem, m.in.: wpływem 

czynników genetycznych oraz badaniu mikroorganizmów wspo-

magających wzrost i rozwój roślin. Jednym z naszych zadań była 

także hodowla roślin użytkowych (m.in. pomidorów, ogórków, 

bazylii i oregano) dla Ogrodu Społecznego na Łasztowni.  

W ramach działalności koła realizujemy także różne projekty 

badawcze, których wyniki prezentujemy na wielu konferencjach 

naukowych. Byliśmy inicjatorem i organizatorem Koła Nauki. 

Swoją pasją staramy zarazić także innych, zarówno studentów, jak 

i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych organizując warsztaty w ramach: Wiosny Biologów, Nocy 

Biologów i Festiwalu Nauki oraz wśród mieszkańców Szczecina 

podczas Pikniku na Jasnych Błoniach. 
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KOŁO ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW "ROBAL" 

 

Wydział Biologii, 

Katedra Zoologii bezkręgowców i Limnologii 

Opiekun Koła: dr Agnieszka Szlauer - Łukaszewska 

 

Działalność koła ma na ce-

lu upowszechnianie i propa-

gowanie idei ochrony bioróż-

norodności cieków wodnych. 

Naszą uwagę w szczególności 

zajmuje makrozoobentos, 

wybranych jezior i rzek pół-

nocno – zachodniej Polski, 

który badamy na organizo-

wanych cyklicznych, terenowych warsztatach szkoleniowych mo-

nitoringu przyrodniczego. 

Badamy również bezkręgowce wodne z obszaru Półwyspu 

Bałkańskiego. Dzięki współpracy z Uniwersytetem w Podgoricy, 

w Czarnogórze i Uniwersytetem Łódzkim zebraliśmy materiał 

z jeziora Szkoderskiego. Ponadto współpracujemy z Instytutem 

Hydrobiologicznym w Ochrydzie, w Macedonii i Centre for Ma-

rine Research na Krecie. Współpraca z powyższymi instytucjami 

i Hellenic Centre for Marine Research zaowocowała wyprawą 

badawczą na jezioro Ochrid, Kretę i Peloponez w październiku 

2015 roku. 

Nasi członkowie biorą czynny udział w Nocy Biologów i Wio-

śnie Biologów, podczas których przedstawiają szeroki wachlarz 

warsztatów i wykładów. Organizujemy również warsztaty labora-

toryjne z zakresu systematyki owa-

dów oraz hydrobiologii, dla liceów, 

gimnazjów oraz szkół podstawowych. 

Członkiem koła może zostać każdy 

student Uniwersytetu Szczecińskiego, 

zapraszamy!
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KOŁO NAUKOWE MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA WŁOSKIEGO 

„LA GONDOLA” 

 

Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej 

Opiekun Koła: mgr Angelo Sollano 

 

Nasze Koło istnieje od czterech lat. Na naszych spotkaniach 

słuchamy włoskiej muzyki (i śpiewamy), oglądamy włoskie filmy 

i programy telewizyjne. Nagraliśmy film po włosku, na podstawie 

opowiadania „Il grandealbero” Susanny Tamaro.  

Zapraszamy na nasze spotkania włoskich studentów przebywa-

jących w Szczecinie w ramach programu Erasmus 

+.Rozmawiamy po włosku, wspólnie gotujemy, przede wszystkim 

bawimy się.  

Organizujemy coroczne „Spotkania z językiem włoskim” 

z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Prowadzimy lekcje 

pokazowe w gimnazjach, zachęcamy młodzieży do nauki języ-

ków. 

Lubimy podróże, interesują nas dialekty, kultura poszczegól-

nych regionów, kuchnia lokalna. Co roku ogłaszamy tydzień kon-

kretnego, włoskiego miasta. W 2014 roku ukazaliśmy piękno Ge-

nui, miasta Krzysztofa Kolumba, opiekuna Koła mgr Sollano, 

oraz słynnego poety Eugenio Montali, laureata nagrody Nobla. 

Dzięki współpracy z Domem Noblistów w Szczecinie, braliśmy 

udział w organizacji wieczoru poetyckiego i muzycznego, po-

święconego twórczości tego poetyw Filharmonii Szczecińskiej. 

Zaś w 2015 roku przedstawiliśmy Pistoię, mniej znane miasto 

z Toskanii, skąd pochodzi autor słynnego Pinokia. W zebraniu 

informacji pomógł nam profesor Marino Balducci, który również 

prowadził wykłady nt. Pinokia oraz „Boskiej Komedii” Dantego. 

Owoce naszej pracy przedstawiamy podczas imprezy wigilijnej 

naszej Katedry, którą współorganizujemy wraz z innymi kołami 

naukowymi. 

 

Facebook: Koło Naukowe US „La Gondola” 
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KOŁO MŁODYCH JĘZYKOZNAWCÓW 

 

Wydział Filologiczny: Zakład Etnolingwistyki i Kultury Języka 

Opiekun Koła: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek 

 

Koło Młodych Językoznawców powstało 

w marcu 1994 roku. Jest drugim pod wzglę-

dem długości funkcjonowania kołem języko-

znawczym w Polsce, ustępując tylko kołu 

wrocławskiemu. Od początku istnienia opie-

kunką naukową jest prof. Ewa Kołodziejek. 

Działalność koła wbrew pozorom nie ogranicza się do nauki 

ortografii i poprawnego pisania. Choć kultura języka nie jest nam 

obca, to pole naszych zainteresowań jest szerokie. Przyglądamy 

się problemom polszczyzny z perspektywy lingwistyki kulturo-

wej, opisujemy różne odmiany języka i ich związki z przeobraże-

niami społecznymi, kulturowymi oraz ludzką psychiką. Zajmuje-

my się m.in.: socjolektami, językiem subkultur, językiem mediów 

(zwłaszcza w Internecie), stereotypami, perswazją, humorem, ale 

członków nie ograniczamy w wyborze pola badań. 

Od wielu lat organizujemy w Pobierowie ogólnopolską konfe-

rencję językoznawczą, która w marcu 2016 r. już po raz piąty 

obędzie się pod tytułem Horyzonty języka. Przyjeżdżają do nas 

studenci, doktoranci i doktorzy z Polski (m.in. z Wrocławia, Po-

znania, Lublina i Krakowa) i zagranicy (np. z Greifswaldu, Pocz-

damu czy Ołomuńca), zajmujący się różnymi językami i metodo-

logiami, bowiem chcemy możliwie jak najszerzej spojrzeć na ję-

zyk. Uczestniczymy też w innych konferencjach, obozach nauko-

wych, współpracujemy z różnymi ośrodkami akademickimi, 

szczególnie blisko ze Studenckim Kołem Naukowym Języko-

znawców z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wydajemy też studenckie czasopismo Wyjątek, w którym uka-

zują się zarówno popularnonaukowe, jak i nieco swobodniejsze 

teksty. Zaś w roku 2015 ukazał się piąty już Zeszyt Studenckich 

Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców. 



8 

 

INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE 

ROMANISTÓW „FILOROM” 

 

Wydział Filologiczny Katedra Filologii Romańskiej 

Opiekun Koła: mgr Monika Karcz-Napieraj 

 

IKNR FILOROM powstało w czerwcu 2015 roku. Koło li-

czy 20 członków i sympatyków. Władze IKNR: Maria Ogielska – 

Prezes, Magdalena Trawka – wiceprzewodnicząca, Alicja Godyń-

ska – sekretarz i Edyta Głowacka-Sobiech – skarbnik, zostały 

wybrane na Walnym Zebraniu w dniu 29.X.2015 roku.  

Koło ma na celu zintegrowanie studen-

tów wokół pogłębiania wiedzy nt. języka 

i kultury krajów frankofońskich, ale rów-

nież zachęcać do prowadzenia badań in-

terkulturowych. Wiele pomysłów, które 

członkowie IKNR zamierzają realizować 

ma charakter interdyscyplinarny i cy-

kliczny, jak: coroczna Konferencja Na-

ukowa wraz z publikacją materiałów po-

konferencyjnych, Karaoke po fran-

cusku, czy Festival de Poésie. Dzia-

łalność koła skupia się również, we 

współpracy z innymi kołami KFR, 

na promocji języka i kultury fran-

kofońskiej w zaprzyjaźnionych 

szkołach naszego regionu. 

Można nas znaleźć:  

filorom.szczecin@gmail.com 

https://www.facebook.com/grou

ps/725182617614732/ 

https://ww/
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KOŁO NAUKOWE SLAWISTÓW 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej Wydział Filologiczny 

Opiekun Koła: prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska 

 

Koło Naukowe Slawistów istnieje od 1991 r.Jego pierwszym 

opiekunem była prof. zw. dr hab. Eugenia Kucharska, po której 

opiekę przejęła i sprawuje do dziś prof. zw. dr hab. Ewa 

Komorowska. W ramach działalności koła studenci prowadzą 

badania i prace nad językami słowiańskimi, takimi jak: rosyjski, 

ukraiński, czeski czy serbski.  

Sztandarową inicjatywą KNS jest 

Międzynarodowa Konferencja Nauko-

wa Młodych Naukowców „Świat 

Słowian w języku i kulturze”, której 

pierwsza edycja (wtedy jeszcze 

Ogólnopolska) odbyła się w czerwcu 

1996 r. Po każdej konferencji wydawane są publikacje 

z referatami uczestników. 

Od 2009 r KNS rozpoczęło współpracę 

z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu 

w Greifswaldzie. W trakcie współpracy studenci 

brali udział w seminariach naukowych 

w Szczecinie, Pobierowie i w Greifswaldzie. 

Wynikiem prac są dwa słowniki frazeologii 

biblijnej i skrzydalatych słów. Ich autorami są 

prof. Ewa Komorowska, prof. Harry Walter, dr Agnieszka 

Krzanowska oraz studenci i doktoranci. Niemiecko-polski słownik 

skrzydlatych słów w 2015 r. otrzymał 

nagrodę za najbardziej efektywną współpracę 

polsko-niemiecką w dziedzinie nauki. 

Poza działalnością naukową KNS czynnie 

włącza się w działalność organizacyjną. Stu-

denci koła organizują spotkania andrzejkowe i wigilijne, włączają 

się w organizację Dni Słowiańskich. 
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KOŁO NAUKOWE PSYCHOLOGÓW EGO 

 

Wydział Humanistyczny 

Opiekun Koła: dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US 

 

Zajmujemy się szeroko pojętą 

dziedziną psychologii – każdym jej 

paradygmatem i nurtem. Interesują 

nas odpowiedzi na pytania dotyczące 

mózgu, umysłu, człowieka, jako ca-

łości, a także jednostki żyjącej w spo-

łeczeństwie. 

Aktywnie uczestniczymy w konfe-

rencjach naukowych o tematyce psy-

chologicznej, włączamy się też 

w działalność Instytutu Psychologii US. Pragniemy popularyzo-

wać wiedzę psycholo-

giczną, poprzez warsztaty, 

konferencje i szkolenia, 

skierowane nie tylko do 

osób zajmujących się na-

ukami społecznymi, ale 

też do wszystkich zainte-

resowanych.  

Tworzymy także dwie 

sekcje koła, specjalizujące się w różnych dziedzinach psychologii: 

neuropsychologii oraz psychologii sportu.  

Wymienione wyżej cele realizujemy nie tylko poprzez naukę, 

ale też dzięki zabawie: spotykamy się na pokazach filmowych, 

gramy w gry psychoedukacyjne, integrujemy się w klubach stu-

denckich, a w sekcji sportu – biegamy ścieżkami zdrowia.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania, które 

odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca w Instytucie Psy-

chologii WHUS. Zachęcamy też do kontaktu pod adresem email: 

kolo.psychologow@gmail.com 
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KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ 

"EMPOWERMENT" 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, 

Opiekun Koła: dr Ilona Kość 

 

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment” 

działające od 30.01.2015r. w Instytucie 

Pedagogiki, obecnie zrzesza 12 osób. 

Powstało na gruncie doświadczeń 

związanych z podejmowaniem różnych 

akcji na rzecz osób potrzebujących. 

Szeroko zarysowane cele członkowie 

koła realizują poprzez: pogłębianie 

wiedzy i umiejętności studentów w 

zakresie pracy socjalnej; organizowanie 

i uczestniczenie w różnych 

formach szkoleń i konferencji; 

rozwijanie współpracy z in-

nymi ośrodkami naukowymi; 

współdziałanie z kołami na-

ukowymi studentów pracy 

socjalnej i stowarzyszeniami 

w Polsce i za granicą; pro-

mowanie działalności Uni-

wersytetu Szczecińskiego; integrowanie studentów i naukowców 

w zakresie problematyki pracy socjalnej; podejmowanie działań 

wolontaryjnych i działania promocyjne, których celem jest zwer-

bowanie kolejnych członków koła. 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do współpracy: 

empowermentus@gmail.com 
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KOŁO NAUKOWE  

GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki 

Opiekun Koła: dr Beata Bugajska 

 

Koło Naukowe Gerontologii Społecznej powstało w Instytucie 

Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szcze-

cińskiego w 2012 r. Opiekunem koła jest dr Beata Bugajska. Do 

celów, zapisanych w statucie i realizowanych przez członków 

koła należą: rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejęt-

ności studentów w zakresie gerontologii społecznej, rozwijanie 

i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, a także 

współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie 

problematyki gerontologii społecznej.  

Ponadto, przez swą działalność, KNGS US popularyzuje wie-

dzę gerontologiczną w środowisku lokalnym oraz rozwija kontak-

ty z kołami naukowymi z innych uczelni i organizacjami poza-

uczelnianymi, mającymi podobny profil naukowy, jak również 

nawiązuje międzynarodową współpracę naukową. Członkowie 

Koła Naukowego Gerontologii Społecznej wzajemnie pomagają 

sobie w organizowaniu dostępu do literatury z zakresu gerontolo-

gii i innych środków pomocnych w studiowaniu.  

Członkowie KNGS US serdecznie zachęcają do wzięcia ak-

tywnego uczestnictwa w kole, w celu wyrobienia samodzielności 

badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy z zakresu gerontolo-

gii społecznej.  
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KOŁO NAUKOWE „HUMAN SECURITY” 

 

Wydział Humanistyczny, 

Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem 

Opiekun Koła: dr Marek Cupryjak 

 

Koło powstało z inicjatywy studentów kie-

runku „Bezpieczeństwo Narodowe” w roku 2011, chcących roz-

wijać swoje zainteresowania oraz wiedzę z zakresu szeroko rozu-

mianego bezpieczeństwa, co stało się głównym celem istnienia 

koła.  

Doświadczenie organizacyjne zdo-

bywaliśmy jako współorganizatorzy 

kilku ogólnopolskich konferencji 

naukowych, w których udział brało 

wielu przedstawicieli ośrodków na-

ukowych z Polski. 

Członkowie koła realizują się na polu naukowym, co przyczy-

niło się do powstania blisko stu artykułów naukowych oraz po-

dobnej ilości wystąpień konferencyjnych. W dorobku naukowym 

znajdują się również cztery recenzowane monografie naukowe, 

pod współredakcją naukową studenta np.: 

 Cupryjak M., Nowak P., Państwo wobec współczesnych 

zagrożeń, Szczecin 2014; 

 Cupryjak M., Nowak P., Wybrane zagadnienia współcze-

snego bezpieczeństwa społecznego, Szczecin 2015. 

Podsumowaniem działalności naukowej członków było przy-

znanie Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego na 

rzecz: Maksymiliana Awadziuna (2012/2013, 2013 /2014), San-

dry Kochanowicz (2013/2014), Patryka Nowaka (2013/2014, 

2014/2015), Piotra Skórnickiego (2014/2015) oraz Tomasza 

Grzywańskiego (2015/2016). Ważnym osiągnięciem jest zdobycie 

przez Patryka Nowaka, wyróżnienia w Konkursie Studenckim 

Nobel 2015. 
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KOŁO NAUKOWE KRYTYKI MARKSISTOWSKIEJ 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 

Opiekun Koła: dr hab. Jerzy Kochan, prof. US 

 

 
KNKM powstało w roku akademickim 2011/2012 przy Insty-

tucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym US. Jesteśmy kołem 

o charakterze interdyscyplinarnym. W swojej działalności sku-

piamy się głównie na badaniu, studiowaniu i analizie krytycznej 

nauk społecznych i filozofii marksizmu wraz z jej nurtami.  

Interesują nas zagadnienia związane z: współczesnym syste-

mem kapitalistycznym, problematyką klas społecznych, rozwar-

stwienia społeczne, kwestie związane ze współczesnym społe-

czeństwem konsumpcyjnym, problematyka związana z biedą, 

wyzyskiem, czy analiza bieżących wydarzeń politycznych 

Rocznie realizujemy około 20 otwartych spotkań KNKM, 

w tym: spotkania poświęcone lekturze marksistowskich pism na-

ukowych, projekcje wybranych filmów fabularnych i dokumen-

talnych wraz z omówieniem, oraz zapraszamy wykładowców 

na otwarte, gościnne wykłady. 

Kontakt: 

knkm@whus.pl 

facebook/kolokrytykimarksistowskiej
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KOŁO NAUKOWE PEDAGOGIKI INFORMACYJNEJ 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki,  

Katedra Pedagogiki Ogólnej 

Opiekun Koła: dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US 

 

 

Koło Naukowe Pedagogiki Informacyjnej wśród 

swoich członków zrzesza zarówno doktorantów, jak 

i studentów pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskie-

go. Obszar działalności badawczej członków KNPI 

obejmuje przede wszystkim aspekty dotyczące pedagogiki me-

dialnej. W roku akademickim 2014/2015 KNPI czynnie 

uczestniczyło w realizacji projektu naukowego Stimulators And 

Inhibitors Of Trust In Educational Interactions Assisted By 

Modern Information And Communication Technology.Działania w 

tym zakresie obejmowały w szczególności współuczestnictwo w 

organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szcze-

cin,16-17.06.2015r.), organizację seminarium naukowego dla 

doktorantów pt. System kształcenia w Indiach oraz publikację tek-

stów naukowych (www.sitproject.eu). 

Działania naukowe KNPI zaplanowane na rok akademicki 

2015/2016 obejmują organizację: spotkań seminaryjnych (m.in.: 

Nowe technologie w coachingu, Twórczość i chaos w sieci, Na-

rzędzia ICT w przygotowaniu projektów badawczych), warsztatów 

(np. Praca w chmurze i na platformie cyfrowej, ICT w badaniach i 

edukacji) oraz Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Czło-

wiek w sieci sieć w człowieku). Zwieńczenie rocznej działalności 

KNIP stanowić będzie publikacja pt. Mądrość Człowieka 

w środowisku cyfrowych technologii. 

 

Koło Naukowe Pedagogiki Informacyjnej US 
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KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki,  

Katedra Pedagogiki Ogólnej 

Opiekun Koła: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak 

 

Koło Naukowe Pedagogów zrzesza doktorantów i doktorantki 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Do celów działalności koła należy 

m.in.: upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji, pedagogiki 

i zmian wynikających z reformy systemu szkolnego 

oraz integrowanie środowiska naukowego w zakresie tematyki 

pedagogicznej i edukacyjnej. Cele te są realizowane głównie po-

przez organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach, wykła-

dach i seminariach. 

Przede wszystkim jednak działalność koła to prowadzenie ba-

dań w obszarze pedagogiki i współczesnych problemów eduka-

cyjnych. Tematem, który szczególnie odpowiada zainteresowa-

niom badawczym członków i członkiń koła są studia doktoranc-

kie. 

Pracujemy nad rozpoznaniem dyskursu prasowego, dotyczące-

go studiów doktoranckich. W tym celu analizujemy czasopisma 

z różnych grup tematycznych: czasopisma społeczno-polityczne, 

prawne, pedagogiczne, lokalne i zagraniczne. 

 

 

 

Kontakt: 

kn.pedagogow@gmail.com 

Odwiedź nas na Facebooku:  

facebook.com/kolonpedagogow 



17 

 

KOŁO NAUKOWE PŁYWAJĄCA STACJA BADAWCZA 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 

Wydział Humanistyczny, 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Opiekun Koła: dr Piotr Maliński 

 

Koło zrzesza studentów i absolwentów róż-

nych kierunków humanistycznych, zaintereso-

wanych badaniami rzecznego i morskiego dzie-

dzictwa kulturowego. Członkowie zespołu, dzia-

łającego od 2013 roku, uczestniczą w interdy-

scyplinarnych projektach badawczych, realizują 

prace terenowe oraz organizują objazdy naukowe i kwerendy 

(krajowe i zagraniczne). Badania 

prowadzone są wśród grup spo-

łecznych związanych z wodą 

(rybacy, flisacy, wodniacy), do-

tyczą również krajobrazu kultu-

rowego Odry i jeziora Dąbie. 

Wyniki badań przedstawiane są 

na konferencjach i w publika-

cjach naukowych. 

Koło jest armatorem kilku jednostek pływających, m.in.: jachtu 

turystycznego, wojskowej łodzi desantowej i motorowej łodzi 

roboczej „Kałamarnica” (na zdję-

ciu). Na ich wyposażeniu znajduje 

się sonar, wykorzystywany do 

badań zatopionego dziedzictwa 

kultury (np. wraków), realizowa-

nych we współpracy z archeolo-

gami i muzealnikami. 

Zapraszamy do wspólnych ba-

dań naukowych na wodzie!  

Kontakt: http://psb.whus.pl/, psb@whus.pl, tel. 914443280. 
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AKADEMICKIE KOŁO WCZESNEGO WSPOMAGANIA 

ROZWOJU „PRIMUM INFANS” 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki,  

Katedra Pedagogiki Specjalnej 

Opiekun Koła: mgr Joanna Buława-Halasz 

 

Akademickie Koło 

Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju „PrimumInfans” 

powstało 12 marca 2015 

roku. Członkami AKWWR 

„Primum Infans” są studen-

ci Instytutu Pedagogiki oraz 

studenci Instytutu Psycho-

logii Uniwersytetu Szcze-

cińskiego. Celem nadrzęd-

nym koła jest szerzenie i popularyzacja wiedzy w zakresie wcze-

snego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto zdobywanie 

i aktualizowanie wiedzy w zakresie metod terapeutycznych małe-

go dziecka niepełnosprawnego oraz z dziedzin jej pokrewnych 

mających związek z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. 

Istotnym kierunkiem działania koła jest również inicjowanie, or-

ganizowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych form po-

mocy pedagogicznej małemu dziecku niepełnosprawnemu oraz 

współdziałanie w tym zakresie z innymi kołami naukowymi, sto-

warzyszeniami, organizacjami, instytucjami opiekuńczo-

wychowawczymi i służbami zdrowia oraz placówkami opieki, 

wychowania i zdrowia w kraju oraz za granicą. 

Akademickie Koło Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Pri-

mum Infans” jest ponadto organizatorem seminariów oraz warsz-

tatów skierowanego do studentów, pedagogów oraz rodziców 

i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 
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KOŁO NAUKOWE PRO RES PUBLICA 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki 

Opiekun Koła: dr hab. Maciej Drzonek 

 

 

Koło Naukowe „Pro Res Publica” powstało 

na przełomie lutego i marca 2008 r. z myślą 

o wykorzystaniu potencjału intelektualnego 

młodych adeptów politologii. 

Zasadniczym celem działalności koła jest 

propagowanie idei służby publicznej dla dobra wspólnego w życiu 

społecznym i politycznym. Realizujemy go poprzez 

organizowanie wykładów, spotkań z osobami życia publicznego, 

kursów, szkoleń i konferencji naukowych.  

Działalność naszego koła 

w ostatnim roku akademickim: 

11.2014 r. – badanie preferencji 

politycznych kandydatów na ra-

dnych Szczecina. 

25.01.2015 r. – warsztaty 

przedsiębiorczości studenckiej 

organizowane przez Akademicki 

Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, 

w których uczestniczyli członkowie KNP ,,Pro Res Publica” oraz 

studenci Wydziału Humanistycznego US. 

11.03.2015 r. –I etap VIII edycji konkursu „Pro Res Publica” 

z udziałem studentów. 

18.03.2015 r. – II Dzień Samorządu, finał konkursu „Pro Res 

Publica” z udziałem działaczy samorządowych i studentów. 
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KOŁO NAUKOWE RESOCJALIZACJI 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut pedagogiki 

Opiekun Koła; dr Hubert Kupiec 

 

Koło Naukowe Resocjalizacji funkcjonuje już od ponad 10 lat. 

Naszym głównym celem jest resocjalizacja młodzieży niedosto-

sowanej społecznie poprzez twórczość. Tworzymy projekty, które 

poprzez fotografię, muzykę, sztukę, teatr mają pobudzać nielet-

nich do zmiany zachowania, kontroli negatywnych emocji, zmia-

ny systemu wartości, rozwoju samodzielności. My sami poprzez 

działanie tego typu uczymy się traktować wychowanka w sposób 

podmiotowy, motywować go do rozwoju poprzez dialog. 

Odkrywać jego zasoby, umiejętności oraz twórcze potencjały. 

W kole nasza praca polega na współdziałaniu, wymianie zarówno 

pomiędzy nami studentami jak i w relacji student–wychowanek.
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STUDENCKIE KOŁO ARCHEOLOGICZNE SKAUS 

 

Wydział Humanistyczny: Katedra Archeologii IHiSM 

Opiekun Koła: dr Marta Chmiel-Chrzanowska 

 

Studenckie Koło Archeologiczne US jest najstarszym nieprze-

rwa- nie działającym kołem naukowym w IHiSM, 

powstałym w 2005 roku.  

Celem działań SKAUS jest populary-

zacja archeologii jako nauki, promowanie 

Katedry Archeologii, pogłębianie spo-

łecznej świadomości dziedzictwa kultu-

rowego, integracja studentów różnych 

roczników oraz rozwijanie umiejętności 

i realizacja pasji, jaką dla jej członków jest 

archeologia. 

Członkowie SKAUS uczestniczą w konferencjach i warszta-

tach w kraju i za granicą, podejmują także wyzwania organizacji 

własnych spotkań naukowych. Wyjazdy terenowe są jednym 

z najważniejszych elementów działalności koła, jego członkowie 

biorą udział w wykopaliskach na terenie całego kraju. SKAUS 

jest również organizatorem objazdów naukowych.  

Kluczowym polem aktywnościjest działalność promocyjno-

popularyzatorska Archeologii. 

Jest ono jednym z organizatorów 

Dni IHiSM. Jego członkowie 

czynnie uczestniczą w festiwa-

lach naukowych i festynach. 

Jesteśmy otwarci na nowe 

osoby i inicjatywy, więc jeśli 

masz ochotę, przyłącz się! Za-

praszamy na fanpage na facebooku oraz oficjalną stronę koła 

skaus.univ.szczecin.pl 
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KOŁO NAUKOWE WOLONTARIATU STUDENCKIEGO 

 

Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki. 

Opiekun Koła: prof. Barbara Kromolicka. 

 

Koło Naukowe Wolontariatu Stu-

denckiego powstało w 1998 roku, jest 

jednym z najdłużej działających kół na-

ukowych na Uniwersytecie Szczeciń-

skim.  

Zrzeszamy studentów Instytutu Pedagogiki. Zajmujemy się 

działalności społeczną na rzecz środowiska lokalnego, współpra-

cujemy z wieloma instytucjami m.in. OPS-em w Policach, Świe-

tlicami Środowisko-

wymi, Aresztem Śled-

czym w Szczecinie. 

Promujemy ideę wo-

lontariatu wśród stu-

dentów zachęcając do 

pracy na rzecz drugie-

go człowieka. Inicju-

jemy działalność kultu-

ralną oraz charytatyw-

ną na terenie Wydziału Humanistycznego. Prowadzimy oraz 

uczestniczymy w różnych ciekawych warsztatach np. decoupage, 

animacji czasu wolnego, śmiechoterapii. Organizujemy seminaria 

tematyczne dotyczące wolontariatu. Uczestniczymy w konferen-

cjach naukowych z zakresu nauk społecznych.  

Zachęcamy do kontaktu z nami, wymiany doświadczeń i po-

mysłów na działalność: e-mail: kolowolontariatu@gmail.com, 

a także do odwiedzenia naszej strony internetowej : 

http://www.kws.whus.pl/.  
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KOŁO NAUKOWE DYDAKTYKI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 

Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego 

Opiekun Koła: dr hab. Danuta Umiastowska prof. US 

 

 

Koło Dydaktyki Wychowania Fizycznego 

powstało w maju 1999r. Podczas swojej pra-

cy skupiło wielu studentów Wydziału Kultury 

Fizycznej i Promocji Zdrowia. W naszym 

kole realizowane są zadania umożliwiające 

praktyczne sprawdzenia swoich umiejętności 

w pracy z dziećmi i młodzieżą. Realizujemy 

to przez działalność wolontariacką udział w konferencjach, bada-

niach naukowych i konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Pozwala 

to studentom rozwijać swój przyszły warsztat 

pracy dzięki czemu stają się oni bogatsi w wie-

dzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, 

a także stają się atrakcyjniejsi na rynku pracy. 

Nasi członkowie wydają liczne publikacje, 

posiadają osiągnięcia naukowe oraz są stypen-

dystami Ministra Edukacji Narodowej.  
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KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW KULTURY FIZYCZNEJ 

 

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 

Zakład Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 

Opiekun Koła: dr Ryszard Stefanik 

 

Koło Naukowe Historyków Kultury Fizycznej powstało 

9 kwietnia 2015 roku z inicjatywy dr. Ryszarda Stefanika. Koło 

zajmuje się szerzeniem wiedzy dotyczącej historii ruchu olimpij-

skiego, kultury fizycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnie-

niem Pomorza Zachodniego, popularyzacją i kształtowaniem 

sportowych tradycji regionu, badaniem wpływu władzy, polityki, 

grup społecznych i etnicznych na rozwój kultury fizycznej oraz 

integracji ludności poprzez kontakty sportowe. 

Członkowie naszego koła uczestniczyli w następujących konfe-

rencjach: 

- Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Toruniu. 

- Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Katowicach 

- Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie– 

XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Najnow-

sza Historia Kultury Fizycznej Polski i Polonii w ramach Letniej 

Szkoły Historyków Kultury Fizycznej w Chycinie.–V Ogólnopol-

ska Konferencja Młodych Naukowców w Szczecinie. 

Koło organizuje spotkania 

tematyczne z pracownikami 

nauki, spotkania i dyskusje 

nad referatami członków, 

oraz zajmuje się realizacją 

projektów badawczych. 
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KOŁO NAUKOWE PROMOTORZY ZDROWIA 

 

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 

Opiekun Koła: dr Marta Stępień-Słodkowska 

 

Koło naukowe działa od 2013 roku i jest dobrowolnym 

zrzeszeniem studentów, którzy zajmują się szerzeniem wiedzy 

o promocji zdrowia, współczesnych zagrożeniach zdrowia 

społeczeństwa oraz kształtowaniem motywacji do prowadzenia 

prozdrowotnego stylu życia i podejmowania działań w celu 

utrzymania zdrowia na pożądanym poziomie.  

Działalność naukowa koła polega na prowadzeniu badań 

dotyczących czynników warunkujących zdrowie człowieka 

a w konsekwencji wpływających na jakość życia społeczeństwa. 

Realizowane badania przedstawiane są corocznie na konfe-

rencjach naukowych, m.in. na odbywającej się cyklicznie 

Międzynarodowej Konferencji Morpho-biomechanical and 

psycho-physicalaspects of youth lifestyle in V4 countries–

współorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy. Owocem naszej wspólnej pracy są także publikacje 

w czasopiśmie Journal Health Sciences. 

Członkowie naszego koła chętnie przekazują wiedzę zdobytą 

w trakcie swojej edukacji, dzieciom i młodzieży, organizując 

prelekcje i warsztaty w wybranych szkołach województwa 

zachodniopomorskiego. Realizowane zagadnienia dotyczą 

prozdrowotnego stylu życia; właściwych nawyków żywieniowych, 

prawidłowo podejmowanej aktywności ruchowej, podstawowych 

zasad higieny snu i aktywnego wypoczynku. Uczestniczą także 

w festynach organizowanych przez Nasz Wydział, np. w Festynie 

Sportowym z okazji Dnia Dziecka. Swoją działalność prezentują 

na przeglądach i konferencjach kół naukowych. 
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KOŁO NAUKOWE FIZYKÓW 

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny  

Opiekun Koła: dr Stanisław Prajsnar 

 

Koło Naukowe Fizyków istnieje na naszym wy-

dziale od 21 lat. Naszym celem jest pogłębianie wie-

dzy, rozwijanie zainteresowań, czynny udział w pro-

mocji wydziału oraz integracja z wykładowcami 

i studentami fizyki z innych miast Polski.  

Nasza działalność opiera się na: 

 Corocznej organizacji seminariów poświęconych bieżą-

cym laureatom nagrody Nobla z fizyki, wygłaszanych przez 

członków KNF; 

 Wyjazdach integracyjno-naukowych do Międzyzdrojów, 

gdzie przez kilka dni razem z wykładowcami i studentami fizyki 

z innych uczelni w Polsce wygłaszamy interesujące nas zagadnie-

nia, koncepcje i problemy badawcze; 

 Wsparciu i promocji naszego wydziału, w celu zaintere-

sowania kierunkiem potencjalnych przyszłych studentów; 

 Udziale w warsztatach naukowych w ośrodku badawczym 

eLBRUS, gdzie poznajemy kierunki badań w laboratoriach: fizyki 

jądrowej, optoelektroniki, polimerów i radiospektroskopii. 

 

W przyszłości planujemy podjąć współpracę ze szkołami, aby 

wzbudzić w młodzieży ciekawość poznania świata i chęć jego 

zrozumienia poprzez pryzmat fizyki. Naszym obecnym celem jest 

organizacja na wydziale wykładów popularnonaukowych dla 

uczniów oraz prowadzenie lekcji bezpośrednio w szkołach.  

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 
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KOŁO KULTURY MATEMATYCZNEJ 

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny 

Instytut Matematyki, Zakład Dydaktyki Matematyki 

Opiekun Koła: dr hab. Małgorzata Makiewicz prof. US 

 

Koło Kultury Matematycznej działa od 2014 

roku. Naszym celem jest popularyzacja mate-

matyki oraz jej kultury. Zajmujemy się upo-

wszechnianiem zarówno widzialnego jak i nie-

dostrzegalnego 

okiem piękna ma-

tematyki oraz różnymi drogami zro-

zumienia jej pojęć oraz prawidłowo-

ści w świecie. Richard Feynman 

powiedział: "Temu, kto nie zna ma-

tematyki, trudno spostrzec głębokie 

piękno przyrody". Dlatego członkowie koła starają się upo-

wszechniać królową nauk, wskazywać i podkreślać jej wszech-

obecność oraz użyteczność. 

Jesteśmy organizatorami semi-

nariów kultury matematycznej, 

współorganizatorami wielu wy-

staw fotograficznych oraz kon-

kursu wiedzy matematycznej nie-

objętej programem nauczania 

WEKTOR. Bierzemy również udział w ogólnopolskich oraz mię-

dzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i sympo-

zjach. Publikujemy artykuły, np. w Didactica Mathematicae. 

Mamy stały kontakt z wieloma szkołami, przygotowujemy autor-

skie wykłady i warsztaty dla uczniów. Zachęcamy środowisko 

internautów do odkrywania wielu tajemnic matematyki –królowej 

nauk. Zapraszamy do odwiedzenia nas na blogu koła: 

kolokulturymatematycznej.blogspot.com 
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KOŁO NAUKOWE  

MŁODYCH DYDAKTYKÓW MATEMATYKI 

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny 

Instytut Matematyki, Zakład Dydaktyki Matematyki 

Opiekun Koła: dr hab. Małgorzata Makiewicz prof. US 

 

Koło zostało reaktywowane w roku 2003. 

W latach 1974-1985 funkcjonowało pod na-

zwą: Koło Młodych Dydaktyków WSP. Od 

roku 2006 organizujemy coroczne Konferencje 

Naukowe Dydakty-

ków Matematyki Ma-

tematyka - nasza niedostrzegalna kultu-

ramnnk.us.edu.pl. Od roku 2010 prowa-

dzimy Międzynarodowy Konkurs Foto-

graficzny Matematyka w obiektywiem-

wo.usz.edu.pl. 

 W roku 2015 zgłoszono 8147 fotografii z całego świata zaopa-

trzonych w ciekawe, oryginalne opisy. 

Bierzemy udział i organizujemy konferencje naukowe, semina-

ria i sympozja oraz pomagamy w organizacji imprez matematycz-

nych. Współpracujemy z placówkami oświatowo-

wychowawczymi, szkołami, przygotowuje-

my publikacje dydaktyczne.  

Od roku 2011 koło prowadzi własną dzia-

łalność wydawniczą. Najważniejsze nasze 

publikacje książkowe to: Kultura matema-

tyczna dla nauczycieli, Poznawcza sieć ma-

tematycznego myślenia, O fotografii w na-

uczaniu matematyki. Jak kształtować kulturę 

matematyczną uczniów, Mathematical Con-

cepts in Photography - ComprehensionLi-

mits. 
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KOŁO NAUKOWE EKONOMII AKTYWNI STUDENCI 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Opiekun Koła: mgr Marta Łakomy- Zinowik 

 

Jesteśmy młodymi i kreatywnymi studen-

tami, którzy odważnie podejmują wyzwania 

współczesnego świata i zjednoczonej Europy. 

Nie zamierzamy tylko marzyć o lepszej przy-

szłości. Wiemy, że dzięki naszej aktywności 

możemy budować ją sami. 

Koło Naukowe Ekonomii powstało w 2004 roku z inicjatywy 

kilku studentów II roku US. 

Aktualności:  

19.10.2015– Debata pt.„Czy Szczecin powinien przyjąć 

uchodźców i imigrantów?” Debata organizowana we współpracy 

ze Stowarzyszeniem KoLiber 

27.10.2015 –XXII spotkanie dyskusyjne pt. „Utylitaryzm 

w warunkach wolnego rynku” Spotkanie organizowane we 

współpracy z KASE Szczecin  

17.11.2015 – XXIII spotkanie wykładowe pt.„Tajemnica za-

możności Niemiec”. Wykład wygłosił Jakub Woziński– autor, 

publicysta, książki „Historia pisana pieniądzem” oraz „To nie 

musi być państwowe” 

 16-22.11.2015 – Pomoc przy organizacji giełdy pracy w ra-

mach światowego tygodnia przedsiębiorczości na WNEiZ. Głów-

nymi inicjatorami wydarzenia było Akademickie Biuro Karier 

i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

03.12.2015 – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

pt. „Gospodarowanie w XXI wieku”  

03.12.2015 – Wykład „Business Practices and Opportunities in 

USA” prowadzony przez David’a Cutbirth’a– biznesmena, wła-

ściciela świetnie prosperującej firmy Monahans Nipple-Up, bur-

mistrza teksańskiego miasteczka Monahans. 
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KOŁO ANALIZ GOSPODARCZYCH 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Instytut Ekonomii, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw 

 

Celem działalności koła jest rozwijanie naukowych umiejętno-

ści i pasji związanych z analizą finansową podmiotów gospodar-

czych, poprzez pisanie artykułów 

naukowych i uczestnictwo 

w konferencjach naukowych. 

Członkowie koła biorą czynny 

udział w organizacji konferencji 

naukowych prowadzonych przez 

Katedrę Analizy i Strategii 

Przedsiębiorstw. Dzięki rozwija-

niu swoich zainteresowań 

i umiejętności naukowych zdo-

bywają liczne nagrody oraz stypendia naukowe. W 2015 roku 

dwóch członków otrzymało Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego. 

Nabywamy i rozwijamy umie-

jętności praktyczne poprzez udział 

w prelekcjach osób zajmujących się 

w praktyce zawodowej analizami 

gospodarczymi, konsultingiem i 

doradztwem finansowym. Bierze-

my udział w opracowaniu analiz 

ekonomiczno-finansowych na zle-

cenia podmiotów gospodarczych.  

Udzielamy się charytatywnie. 

Corocznie organizujemy zimową 

zbiórkę żywności i ciepłych lego-

wisk dla bezdomnych zwierząt ze 

szczecińskiego schroniska. 
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KOŁO NAUKOWE EKONOMII&EKOLOGII 

oraz 

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Opiekuni Kół: dr Grażyna Leśniewska, 

dr Anna Wieczorek-Szymańska 

 

Koła Naukowe Ekonomia&Ekologia oraz 

Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstwa 

działają na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania od 10 lat. Koła zajmują się 

organizacją wielu interesujących i rozwijających 

akcji o tematyce: 

 Zrównoważonego rozwoju; 

 Społecznej odpowiedzialności biznesu; 

 Ekonomicznych aspektów ochrony śro-

dowiska. 

Do działań kół naukowych należą m.in.: 

 Organizacja Interdyscyplinarnej Międzynarodowej konfe-

rencji Naukowej; 

 Organizowanie konkursu fotograficznego; 

 Zbiórka pieniędzy na leki dla zwierząt z Towarzystwa 

opieki nad Zwierzętami „Apsik, a psiak”; 

 współorganizowanie Plebiscytu na firmę odpowiedzialną 

społecznie „Równa Firma”; 

 Organizacja plebiscytu na najbardziej uczciwego i odpo-

wiedzialnego studenta na WNEiZ „Odpowiedzialny Student”; 

 Udział w Tygodniu Przedsiębiorczości; 

 Udział w szkoleniach i konferencjach; 

 Współorganizacja Freshman Week na WNEiZ. 
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KOŁO NAUKOWE  

ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „INICJATYWA” 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Opiekun Koła: dr hab. Katarzyna Gadomska – Lila 

 

Naszą misją jest: umożliwienie 

studentom Uniwersytetu Szczeciń-

skiego wykorzystania wiedzy i 

umiejętności zdobytych na uczelni, 

rozwój zdolności interpersonal-

nych oraz pracy zespołowej przez 

realizację licznych projektów. 

Jako członkowie koła działamy w myśl praw zawartych w sta-

tucie organizacji, który ściśle reguluje zakres naszych zadań 

i obowiązków. 

Realizujemy takie projekty jak: 

Warsztaty „Zarządzanie w praktyce”. 

Są to comiesięczne spotkania studentów z osobami, które 

w sposób praktyczny pokazują nam różne aspekty zarządzania. 

Warsztaty mają na celu pokazanie studentom, jak naprawdę wy-

gląda zarządzanie przedsiębiorstwem i jego zasobami. Do udziału 

w warsztatach zapraszamy wszystkich studentów. 

Akcje charytatywne: „Kup kartkę – pomóż dzieciom” jest wy-

darzeniem cyklicznym. Dzięki sprzedaży kartek świątecznych 

możemy pomóc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji 

życiowej. A dobro zawsze wraca. 

Imprezy tematyczne dla studentów: „Dzień Unii Europejskiej”, 

który przypada w maju to wydarzenie, które sprawdza posiadaną 

wiedzę na temat Unii oraz krajów będących jej częścią. Studenci 

mogą przetestować się, a najlepsi zostają nagrodzeni.  

Dzięki zgranemu zespołowi, jaki tworzymy, możemy rozwijać 

siebie i nasze pomysły. „Inicjatywa” to odpowiednie miejsce dla 

osób kreatywnych i chcących się wyróżnić. 
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KOŁO NAUKOWE RACHUNKOWOŚCI „STORNO” 

 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Instytut Rachunkowości, 

Opiekun Koła: dr hab. Stanisław Hońko, 

 

KNR „STORNO” w obecnym formacie 

działa od 2012 roku. Umożliwiamy swoim 

członkom poszerzenie wiedzy i umiejętności 

z zakresu rachunkowości poprzez aktywną 

działalność oraz współpracę z kadrą naukową 

Instytutu Rachunkowości. Nawiązaliśmy 

współpracę także z partnerami zewnętrznymi Koła: Stowarzysze-

niem Księgowych w Polsce, Grupą TOM, Grupą Doradczo-

Księgową Poncyljusz i Radź, Dansk Supermarked, Metro Servi-

ces, DGS czy Deloitte. Organizujemy szkolenia tematyczne oraz 

spotkania z ciekawymi księgowymi. 

Poza przeprowadzaniem ba-

dań i pisaniem artykułów stara-

my się odwiedzić interesujące 

nas miejsce (ostatnio było to 

Ministerstwo Finansów). Orga-

nizujemy coroczny konkurs 

wiedzy o rachunkowości dla 

studentów i uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych Liderzy Rachunkowości. W 

roku 2016 odbędzie się już czwarta edycja! Od 

2015 roku konkursowi towarzyszy również 

konferencja studencka pt. Rachunkowość – 

nauka, praktyka, dydaktyka wieńczona wyda-

niem pokonferencyjnej monografii. 

Po więcej bieżących informacji zapraszamy 

na:www.facebook.com/knrstorno oraz na 

knr.wneiz.pl. 
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KOŁO NAUKOWE 

BADACZY MORSKIEJ STREFY BRZEGOWEJ  

"HORYZONT" 

 

Wydział Nauk o Ziemi, 

Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach 

Opiekun Koła: dr Tomasz Olechwir 

 

Studenckie Koło Na-

ukowe "Horyzont" pro-

wadzi badania naukowe 

i obserwacje, szczególnie 

w czasie występowania 

zjawisk ekstremalnych 

w strefie brzegowej. Po-

zwala na to położenie 

Stacji Morskiej US, przy 

której KN "Horyzont" 

funkcjonuje. Znajduje się 

ona na koronie wydmy, w odległości kilkudziesięciu metrów od 

linii wody, dzięki czemu stwarza możliwości prowadzenia badań 

dotyczących przenikania się trzech najważniejszych sfer Ziemi: 

litosfery, hydrosfery i atmosfery.  

Poza badaniami KN "Horyzont" zajmuje się działalnością edu-

kacyjną i promocyjną, skierowaną w szczególności do dzieci 

i młodzieży. Za pomocą prostych 

doświadczeń, w przystępny spo-

sób, przekazywana jest wiedza, 

wzbudzana chęć do nauki oraz 

zaciekawienie procesami działa-

jącymi w środowisku. 
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KOŁO NAUKOWE TURYSTYKI I REKREACJI  

ODKRYWCY 

 

Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Turystyki i Rekreacji 

Opiekun Koła: dr Zbigniew Głąbiński 

 

KNTiR Odkrywcy jest 

organizacją naukową stu-

dentów turystyki i rekreacji 

US. Budzi zainteresowania 

naukowe, rozwija różne formy aktywności związane z szeroko 

rozumianą turystyką i rekreacją. Wdraża studentów do pracy na-

ukowej i badawczej. Koło realizuje swoje cele m.in.: poprzez or-

ganizację spotkań i dyskusji oraz współpracę z innymi instytu-

cjami naukowymi i kulturalnymi 

w kraju i za granicą. Jednak najcie-

kawszą formą jest organizowanie 

wycieczek i objazdów naukowych, 

czyli odkrywanie nowych przestrzeni.  

JESTEŚMY ODKRYWCAMI ☺ 

 

www.facebook.com/KoloNaukoweOdkrywcy 
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KOŁO NAUKOWE ARBITRAŻU I MEDIACJI 

 

Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Postępowania 

Cywilnego  

Opiekun Koła: dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. US 

 

Koło Naukowe Arbitrażu 

i Mediacji zajmuje się szeroko 

pojęta tematyką alternatywnych 

metod rozwiązywania sporów. Tak 

zwane ADR pozwalają na 

znalezienie rozwiązania sporu bez 

uczestnictwa sądu, który 

zastępowany jest przez arbitra bądź mediatora. Koło skupia się na 

badaniu sposobów alternatywnego rozwiązywania konfliktów 

oraz ich zalet dla sprawności i pewności postępowania.  

Członkowie koła zajmują się tematyką: prawnych podstaw 

mediacji i arbitrażu, arbitrażu międzynarodowego, arbitrażu 

handlowego, nowoczesnych metod mediacji oraz tematami 

pokrewnymi. Koło organizuje spotkania z mediatorami, 

członkami sądów arbitrażowych oraz negocjatorami. Koło 

zajmuje się również organizacją gier negocjacyjnych, szkoleń 

z zakresu mediacji jak i konferencji z zakresu alternatywnych 

metod rozwiązywania sporów. Członkowie koła podczas spotkań 

wygłaszają referaty, dyskutują nad problemami mediacji 

i arbitrażu jak i przygotowują artykuły naukowe publikowane 

następnie w czasopismach i monografiach prawniczych. 
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KOŁO NAUKOWE PRAWA RODZINNEGO I SPADKO-

WEGO US „COR CIVILIA” 

 

Wydział Prawa i Administracji 

Opiekun Koła: dr Katarzyna Anna Dadańska 

 

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego US „Cor 

Civilia” powstało 2 września 2013 r. z inicjatywy studentki pra-

wa, Nadii Cierniak. 

Skąd pomysł na nazwę koła? 

W logo koła można zauważyć serce, 

paragraf oraz zarys kilku postaci. 

Każdy z elementów ma znaczenie. 

Celem „Cor Civilii” od początku 

była szeroko pojęta działalność na-

ukowa, połączona z misją szerzenia 

wiedzy na temat prawa rodzinnego 

i spadkowego wśród studentów pra-

wa i lokalnej społeczności. 

„Cor Civilia” zorganizowało do tej pory m in.: kilka sesji lo-

kalnych, sesję międzynarodową ze studentami programu Erasmus 

+, trzy edycje warsztatów z pisania pism procesowych, konkursy, 

trzy akcje „Pluszak od Absolwenta”, spotkanie dyskusyjne połą-

czone z pokazem filmu na temat dyskryminacji ojców w sprawach 

rodzinnych. Największym wyzwaniem była organizacja Ogólno-

polskiej Konferencji, V Zjazdu Cywilistów Studentów. Referaty 

wygłosiło 29 uczestników, wśród których znaleźli się studenci 

i doktoranci z Wydziałów Prawa z całej Polski. 

Celem koła jest też działalność ściśle naukowa, której efektem 

są monografia naukowe–„50 lat służby Kodeksu Cywilnego na 

rzecz obywateli” oraz „Współczesne problemy prawa rodzinnego 

i spadkowego”. Obecnie członkowie koła zajmują się wydaniem 

trzeciej już monografii studenckiej dotyczącej zagadnień prawa 

spadkowego, połączonej z publikacją wyników projektu ba-

dawczego.  
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KOŁO NAUKOWE NAUK PENALNYCH  

„ULTIMA RATIO” 

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
Opiekun Koła: dr Marta Jasińska 

 

Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima 

Ratio” jest organizacją studencką działająca od 

2012 r. przy Katedrze Prawa Karnego Wydzia-

łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, skupiająca w swych szeregach osoby 

zainteresowane naukami penalnymi, a zwłasz-

cza prawem karnym materialnym i proceso-

wym, kryminologią, kryminalistyką oraz medycyną sądową. 

Prowadzenie działalności naukowej i kulturowej wśród spo-

łeczności akademickiej oraz propagowanie wiedzy z zakresu nauk 

penalnych są głównymi celami działalności naszego koła. Cele te 

realizowane są zwłaszcza poprzez organizację konferencji na-

ukowych, debat, wykładów naukowych, szkoleń oraz konkursów 

tematycznych dla braci studenckiej.  

Niezwykle istotny jest aspekt samodoskonalenia się członków, 

koła, który jest realizowany poprzez organizację sesji lokalnych 

oraz uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich odbywających 

się w innych ośrodkach akademickich, a nadto dzięki partycypo-

waniu w tworzeniu czasopism i monografii naukowych. 

Więcej informacji: 

www.facebook.com/knultimaratio/ 

https://twitter.com/KoloUltimaRatio 

Kontakt: 

ultimaratio.wpiaus@gmail.com 
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KOŁO NAUKOWE ECONOMUS 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Katedra Ekonomii 

Opiekun Koła: mgr Marcin Janowski 

 

Koło Naukowe ECONOMUS powstało w kwietniu 2009 roku 

z inicjatywy prof. US dr hab. Grażyny Wolskiej, opiekunem koła 

od początku jego istnienia jest mgr Marcin Janowski. Działamy na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług przy Katedrze Ekono-

mii. 

Nasze burzliwe narady zazwyczaj odbywają się w sali 314. 

Nasz opiekun swoją siedzibę ma w pokoju 321. Jesteśmy dość 

młodym i dopiero rozwijającą się grupą, ale mamy już swoją stałą 

i zgraną ekipę. Jeśli chcesz do nasz dołączyć, masz ciekawe po-

mysły i interesuje Cię taka aktywność naukowa zapraszamy na 

nasze spotkania lub prosimy o kontakt! 

 

Główne cele: 

 wdrożenie studentów w samodzielne myślenie, 

 pogłębienie wiedzy ekonomicznej, 

 rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego, 

 realizacja projektów badawczych na rzecz WZiEU US, 

 współpraca z otoczeniem gospodarczym, 

 wykorzystanie technologii informacyjnej w rozwiązywa-

niu zagadnień ekonomicznych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Koła Nauko-

wego EconomUS można znaleźć na stronie koła: 

www.economus.wzieu.pl 
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KOŁO NAUKOWE FINANSITÓW „EUROECONOMICUS” 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych 

Opiekun Koła: dr Marta Musiał 

 

KNF „Euroeconomicus” zostało założone 12 maja 1999 roku, 

jest najstarszym kołem działającym na WZiEU. Koło skupia oso-

by, które łączy wspólna pasja do tematyki finansów, bankowości 

oraz ekonomii. Celem koła jest ciągłe poszerzanie kwalifikacji 

i umiejętności, a tym samym promocja zgromadzonej wiedzy 

w regionie przez organizowanie konferencji i warsztatów.  

Wybrane efekty działalności KNF „Euroeconomicus” w ostat-

nich 3 latach: 

 organizacja 2 konferencji ogólnopolskich oraz współorga-

nizacja pierwszej międzynarodowej konferencji w Szczecinie, 

 2 publikacje,  

 1 warsztat, 1 seminarium, 2 szkolenia, 

 2 projekty badawcze: „Źródła finansowania JST w woj. 

zachodniopomorskim”, „Świadomość finansowa studentów Uni-

wersytetu Szczecińskiego”, 

 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie BANRISK Liga 

Akademicka 2014/15, 3 miejsce w edycji 2013/14. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage! 

https://www.facebook.com/knf.euroeconomicus 

Finał BANRISK Logo Wigilia 
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KOMUNIKACJA W BIZNESIE 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Marketingu 

Usług, Zakład Komunikacji Marketingowej 

Opiekun Koła: dr Kamila Peszko 

 

Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie 

powstało w 2004r. przy Katedrze Marketin-

gu Usług. Zainteresowania koła koncentrują 

się wokół szeroko rozumianej dziedziny 

marketingu, a w szczególności komunikacji 

marketingowej w biznesie oraz badań mar-

ketingowych. Działania koła obejmują: za-

poznawanie się z praktycznym i naukowym wymiarem marketin-

gu, organizowanie wykładów, warsztatów oraz szkoleń z prakty-

kami, organizowanie corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Na-

ukowej Quo Vadis Marketingu. Ponadto uczestnictwo w konfe-

rencjach naukowych organizowanych przez inne koła naukowe, 

współorganizację konferencji z innymi kołami naukowymi działa-

jącymi na WZiEU oraz zdobywanie praktycznej wiedzy poprzez 

realizację wspólnych działań marketingowych z Biurem Promocji 

Wydziału. 

Koło Naukowe Komunikacja w Biznesie to organizacja stu-

dencka, która pragnie pogłębiać swoją wiedzę poprzez praktykę. 

Członkowie koła wciąż rozwijają swoje skrzydła, by być coraz 

lepszym i przy tym świetnie się bawić. Osoby działające w kole to 

młodzi, pełni energii i zapału ambitni studenci różnych lat oraz 

kierunków studiów, którzy swoimi pasjami dzielą się z innymi. Są 

zawsze otwarci na osoby chcące odkrywać marketingowe tajem-

nice. 



42 

 

KOŁO NAUKOWE TURYSTYKI UNIWERSYTETU 

SZCZECIŃSKIEGO „KONTURUS” 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,  

Katedra Zarządzania Turystyką 

Opiekun Koła: prof. dr hab. Aleksander Panasiuk 

 

Koło Naukowe Turystyki „KoNTurUS” to 

niewielka grupa ambitnych osób, która pragnie 

realizować swoją pasję jaką jest podróżowanie.  

„KoNTurUS” funkcjonuje przy Wydziale 

Zarządzania i Ekonomiki Usług od 2002 ro-

ku. Fundamentalną misję „KoNTurUS-a” jest 

„zarażanie podróżami”. Opiekunem naszego koła jest prof. dr 

hab. Aleksander Panasiuk, natomiast opiekunem pomocniczym 

Pani mgr Aneta Wolna-Samulak. 

Aktywność koła przejawia się m.in. poprzez: 

 Organizację spotkań, debat i seminariów naukowych z zakresu 

turystyki; 

 Udział w konferencjach naukowych, spotkaniach i przeglą-

dach kół naukowych; 

 Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych 

w Berlinie (ITB); 

 Organizację wycieczek edukacyjnych do miast w całej Polsce; 

 Zwiedzanie zabytków i atrakcji turystycznych położonych na 

terenie miasta Szczecin i w okolicy; 

 Zbiórkę paczek świątecznych na rzecz różnych organizacji. 

W szeregi koła może wstąpić każdy student Uniwersytetu Szcze-

cińskiego zainteresowany turystyką. 

Kontakt – mail bądź FB 

 konturus@wzieu.pl 

 https://www.facebook.com/KoNTurUS-126120407574580/ 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy! 
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KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI LOGUS 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Opiekun Koła: mgr inż. Mariusz Sowa 

 

Działalność Koła Nauko-

wego LogUS, rozpoczęła się 

wraz z powstaniem na naszym 

Wydziale Katedry Logistyki. 

Założycielem naszej organi-

zacji studenckiej jest Pan dr hab. prof. US Mariusz Jedliński. Na-

stępnie funkcje opiekuna pełniły: Pani dr Izabela Dembińska 

i Pani dr Blanka Tundys. Obecnym opiekunem koła jest mgr inż. 

Mariusz Sowa. Zajmujemy się przede wszystkim pogłębianiem 

wiedzy z zakresu Logistyki. Bierzemy czynny udział w badaniach 

na rzecz praktyki oraz występujemy z własnymi badaniami na 

ogólnopolskich konferencjach. Prowadzimy również klasy patro-

nackie w szkołach średnich. 
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STOWARZYSZENIE AIESEC POLSKA  

ODDZIAŁ LOKALNY W SZCZECINIE 

 

Uniwersytet Szczeciński 
 

AIESEC jest międzynarodową 

organizacją prowadzoną przez 

młodych ludzi, która od ponad 66 

lat realizuje zagraniczne program 

studenckich praktyk i wolontaria-

tów (Global Citizen i Global Ta-

lents). Jako jeden z 16 polskich 

oddziałów, w Szczecinie działamy 

z powodzeniem już 37 lat. Na co dzień pracujemy w zespołach 

organizujących wymiany i prowadzących lokalne projekty. 

Współpracujemy m.in. z przedszkolami, szkołami czy światem 

biznesu. Ucząc się poprzez działa-

nie oraz ciągle doskonaląc swoje 

umiejętności twarde oraz miękkie, 

umożliwiamy naszym członkom 

dynamiczny rozwój osobisty i za-

wodowy. Poprzez ciągły kontakt 

z międzynarodowością ćwiczymy 

także języki i rozbudzamy w mło-

dych ludziach chęć poznawania świata, innych kultur oraz tole-

rancję. Kształtujemy również po-

czucie odpowiedzialności za ota-

czające nas problemy społeczne i 

ekonomiczne, bo wierzymy, że 

takie postawy reprezentują liderzy 

pozytywnych zmian! Znaleźć nas 

można na: facebooku oraz stronie 

www.aiesec.pl/szczecin. Nasze 

biuro mieści się na WNEiZ, na ostatnim piętrze starej części bu-

dynku. Zapraszamy ! 
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AKADEMICKIE BIURO KARIER 

 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Akademickie Biuro Karier US funkcjonuje od początku roku 

akademickiego 2006/2007 i powstało z myślą o studentach oraz 

absolwentach Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Głównym celem ABK US jest wspieranie studentów i absol-

wentów uczelni w wyborze ich ścieżki zawodowej oraz w zna-

lezieniu zatrudnienia. Studenci, korzystający z oferty ABK US 

mają m.in. możliwość odbycia dodatkowych praktyk, które 

zawsze dostosowane są do ich kwalifikacji oraz oczekiwań. 

W ramach wspierania rozwoju zawodowego studentów Akade-

mickie Biuro Karier US organizuje również we współpracy z pra-

codawcami oraz kołami naukowymi szkolenia i warsztaty, które 

pozwalają zdobyć cenne umiejętności interpersonalne oraz wiedzę 

dotyczącą nowych trendów z zakresu rynku pracy. Celem szkoleń 

i warsztatów jest wzrost kompetencji studentów US oraz nabycie 

przez nich praktycznych umiejętności, które są niezbędne do ak-

tywnego i efektywnego poszukiwania pracy.  

Zadaniem ABK US jest zapoznawanie studentów i absolwen-

tów ze standardami tworzenia dokumentów aplikacyjnych, za-

równo podczas organizowanych warsztatów, na indywidualnych 

konsultacjach, jak i online. 

ABK US organizuje także Giełdy Pracy, podczas których pre-

zentowane są oferty pracy, staży i praktyk. ABK US poprzez ideę 

Giełdy Pracy stara się łączyć potrzeby pracodawców i pracobior-

ców, dążąc do tworzenia efektywnego, zrównoważonego i przy-

jaznego rynku pracy.  

Ponadto, osoby odwiedzające stronę internetową www.abk. 

univ. szczecin.pl oraz subskrybujące newsletter ABK US mają 

dostęp do aktualnej elektronicznej bazy z ciekawymi ofertami 

pracy, staży i praktyk oraz aktualnościami dot. organizowanych 

warsztatów, konkursów dla studentów itp. 

Zapraszamy do kontaktu e-mail: abk@univ.szczecin.pl 
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ELSA SZCZECIN 

 

Wydział Prawa i Administracji US 

Opiekun Organizacji:  

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European 

Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, 

niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów 

i młodych adeptów prawa, Członkowie ELSA uczestnicząc 

w życiu stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową 

perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego 

życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe. Wizja towa-

rzysząca działaniom stowarzyszenia to „sprawiedliwy świat, gdzie 

szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową” ELSA 

Szczecin działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego nieprzerwanie od 25 lat. Długa historia Grupy 

Lokalnej ELSA Szczecin obfitowała w wiele projektów – zawsze 

zakończonych dużym sukcesem. Wśród wyzwań, z którymi przy-

szło się zmierzyć ELSA Szczecin, można znaleźć zarówno cieszą-

ce się dużą frekwencją wydarzenia lokalne, takie jak: seminaria, 

konferencje, panele dyskusyjne czy imprezy wydziałowe, jak 

i projekty o zasięgu ogólnopolskim (np. Ogólnopolski Konkurs 

Krasomówczy w 2015 roku) Członkowie ELSA Szczecin cyklicz-

nie organizują Dni Edukacji Prawniczej, Lokalny Konkurs Kra-

somówczy, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, Prawnicze 

Akademie Filmowe, czy też starają się zapewnić innym studentom 

praktyki w różnych firmach i kancelariach. Angażujemy się także 

w działalność charytatywną, czego dowodem jest otrzymanie 

przez ELSA Szczecin tytułu Przyjaciela Zachodniopomorskiego 

Hospicjum dla Dzieci. 
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ESN US SZCZECIN 

 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Katedra Marketingu Usług  

Opiekun Organizacji: dr Leszek Gracz 

 

„STUDENTS HELPING STUDENTS”  

Erasmus Student Network sekcja Szczecin to 

cześć międzynarodowej organizacji studenckiej 

o zasięgu europejskim, zrzeszająca ludzi otwar-

tych na nowe doświadczenia kulturowe, propagu-

jących idee mobilności w Europie.  

Głównym zadaniem naszej organizacji jest wspieranie wymia-

ny studentów na każdym poziomie, tak aby student przyjeżdżają-

cy na wymianę do Szczecina uzyskał wszystkie informacje nie-

zbędne do szybkiego zaklimatyzowania się w naszym mieście. 

Realizujemy wiele projektów zarówno na 

poziomie lokalnym jak i międzynarodowym, 

m.in.: SocialErasmus, czyli wolontariat i dzia-

łania prospołeczne, ESNOLIMPICS to spor-

towa aktywizacja studentów w duchu rywali-

zacji fair play, Exchange Ability czyli mobil-

ność osób niepełnosprawnych i walka ze ste-

reotypami dotyczącymi braku szans na wyjazd zagraniczny. Pro-

gram Mentor to przygoda, przyjaźń, a także pokonywanie barier 

językowych bez opuszczania kraju, ESNcard– program lojalno-

ściowy i rabatowy honorowany w wielu krajach Europy. Travel – 

wspólne podróże studentów polskich i zagranicznych w kraju i nie 

tylko. To tylko niektóre z naszych głównych ścieżek działań.  

ESN to wspaniała przygoda, która otwiera wiele możliwości. 

To globalna sieć, w której ludzie, niezależnie od koloru skóry, 

religii czy kraju pochodzenia jednoczą się i mają ten sam cel 

w kształtowaniu własnego życia i wspólnej przyszłości. 

Więcej informacji na facebooku lub www.esn.szczecin.pl

http://www.esn.szczecin.pl/
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SŁOWIANIE- JĘZYK, KULTURA, TRADYCJA 

 

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej 

Opiekun Koła:dr Katarzyna Kondzioła- Pich 

 
Nasze koło naukowe nazywa się „Słowianie - język, kultura, 

tradycja”, działamy przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Wy-

działu Filologicznego. Jesteśmy kołem skupiającym studentów 

zainteresowanych słowiańską historią, kulturą, obyczajami – sta-

ramy się je badać, porównywać i propagować.  

Za najważniejsze nasze osiągnięcia uważamy, m.in.: uczestnic-

two w konkursie organizowanym przez Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zorganizowanie szeregu 

spotkań naukowych, kulturalnych i rozrywkowych pod nazwą 

„Szczecińskie Słowianalia”, współorganizację konferencji na-

ukowej „Świat Słowian w języku i kulturze”, realizację projektu 

naukowego „Multikulturowość Kaliningradu”. Oprócz realizacji 

konkretnych projektów, spotykamy się co tydzień w salach IFS 

przy ul. Wojska Polskiego, gdzie organizujemy pokazy filmów, 

prezentacje, prowadzimy panele dyskusyjne oraz wykłady.



 
 



 
 

 


