
  

 

 

 

 

PLAN KONFERENCJI 
Sesja Studenckich Kół Naukowych 

Interdyscyplinarność badań naukowych  

jako droga do wielkich odkryć naukowych 

 

 

 

 

 

 

 

TARNÓW 

17 maja 2016r. 



08:00 – 08:50 Rejestracja uczestników 
 

Prowadzący sesje:   dr inż. Paulina BEDNARZ 

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji  
09:15 – 09:30 Kamil Pikul 

„Degradacja resorbowalnych nici chirurgicznych” 
Ab_01 

09:30 – 09:45 Piotr Płaneta 
„Właściwości mechaniczne resorbowalnych i stabilnych nici 
chirurgicznych” 

Ab_02 

09:45 – 10:00 Mateusz Krajewski 
„Wpływ procesu starzenia na własności włókien organicznych i 
nieorganicznych” 

Ab_03 

10:00 – 10:15 Iwona Chwistek 
„Ochrona środowiska jako niezwykle interdyscyplinarna nauka – 
wybrane problemy i wyzwania XXI wieku” 

Ab_04 

10:15 – 10:30 Katarzyna Dudek 
„Interdyscyplinarność badań jako droga do wielkich odkryć 
naukowych” 

Ab_05 

10:30 – 10:50 Przerwa  

 

Prowadzący sesje:  dr Agnieszka JANKOWICZ - SZYMAŃSKA 

10:50 – 11:05 Karolina Kawala 
„Wpływ sztucznie zaburzonego pola geometrycznego na zachowanie 
szczurów laboratoryjnych”  

Ab_06 

11:05 – 11:20 Klaudia Korowiecka 
„Wykorzystanie testu błony omoczniowo_kosmówkowej (Test CAM) 
do oceny toksyczności wybranych środków dezynfekujących 
proponowanych do stosowania  
w produkcji drobiarskiej” 

Ab_07 

11:20 – 11:35 Aneta Kaczor 
„Poszukiwanie związków mających zastosowanie w terapii 
lekooporności wśród pochodnych arylidenoimidazolonu  
z podstawnikiem aminowym” 

Ab_08 

11:35 – 11:50 Paulina Bogoń 
„Wpływ aktywności fizycznej na ryzyko upadków osób w podeszłym 
wieku” 

Ab_09 

11:50 – 12:05 Magdalena Rysak 
„Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet po ciąży – niedostrzegalny 
problem zdrowotny i psychospołeczny” 

Ab_10 

12:05 – 12:20 Dorota Starzyk 
„Ocena stanu wiedzy kobiet po 50 roku życia na temat profilaktyki, 
zapobiegania i leczenia osteoporozy” 

Ab_11 

12:20 – 12:35 Karolina Lorenc 
„Rozpatrywanie dolegliwości bólowych kręgosłupa w aspekcie stylu 
życia, profilaktyka, leczenie oraz jakość życia pacjentów z bólem” 

Ab_12 

12:35 – 13:35 Przerwa  

 

  



13:35 – 14:15 Speed dating (sala C312) 
14:15 – 14:35 Przerwa 

 

Prowadzący sesje:   dr Krzysztof KLESZCZ 

14:35 – 14:50 Joanna Wojciechowska 
„Wpływ energii fal o częstotliwości radiowej na charakterystykę 
śródmięśniowej tkanki łącznej m. sphincter ani extrnus świni” 

Ab_13 

14:50 – 15:05 Joanna Przybyło 
„Wpływ obuwia o różnej wysokości obcasa na ustawienie tułowia 
młodych kobiet” 

Ab_14 

15:05 – 15:20 Dawid Kownat 
„Spożywanie preparatów ziołowych a narażenie na metale ciężkie” 

Ab_15 

15:20 – 15:35 Patryk Rzońca 
„Pomiar hałasu wybranych maszyn elektrycznych na terenie PWSZ  
w Tarnowie w odniesieniu do norm” 

Ab_16 

15:35 – 15:55 Dawid Góral 
„Pomiar hałasu na terenie PWSZ w Tarnowie w odniesieniu do 
norm” 

Ab_17 

15:50 – 16:05 Rafał Kapłon 
„Pomiary pola magnetycznego wokół wybranych urządzeń 
elektrycznych w PWSZ w Tarnowie, w odniesieniu do norm” 

Ab_18 

16:05 – 16:20 Mateusz Kowal 
„Oświetlenie w miejscu pracy. Pomiar natężenia oświetlenia w 
wybranych punktach w PWSZ w Tarnowie w odniesieniu do norm” 

Ab_19 

16:20 – 16:35 Przerwa  
 

Prowadzący sesje:   dr Rafał KURCZAB 

16:35 – 16:50 Lidia Łoś 
„Zdolności związane z pracą pielęgniarki w opinii studentów I i III 
roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo” 

Ab_20 

16:50 – 17:05 Natalia Ślusarczyk 
„Funkcjonowanie pacjentów z zaimplantowanym rdzeniowym 
neurostymulatorem bólu” 

Ab_21 

17:05 – 17:20 Sara Bajorek 
„Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u dzieci z nadmierną masą 
ciała” 

Ab_22 

17:20 – 17:35 Joanna Dobosz 
„Promieniotwórczość w środowisku” 

Ab_23 

17:35 – 17:55 Aleksandra Dobosz 
„Reakcje enzymatyczne” 

Ab_24 

17:55 – 18:20 Podsumowanie 
Wręczenie nagród dla najlepszych wystąpień 

 

 

  



 


