SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
(podać nazwę SKN Free Radicals i KOD jednostki FW28)

1. Ilość spotkań ogółem 10 (w trybie stacjonarnym 8, w trybie on-line 2)
2. Granty (Mini-granty, Diamentowy Grant, Granty NCN itp.)
Nr Tytuł
1

Rodzaj grantu

Kierownik

Wykonawca

Rok realizacji

Inne

Brak
3. Konferencje/Kongresy/Sympozja/... – uczestnictwo

Nr Typ

Nazwa
wydarzenia

Data

Zasięg

Osoba
prezentująca

Tytuł pracy

Typ
pracy

Autorzy pracy

1. Konferencja VIII Zielarska
Konferencja
Kobiet

28.06.201930.06.2019

Ogólnopolska Aleksandra Preparaty z Magnolia
Poster Aleksandra Wasiak,
Wasiak
officinalis -ocena ich jakości na
Katarzyna
podstawie zawartości
Paradowska,
neolignanów
Agnieszka Zielińska

2. Konferencja VIII Zielarska
Konferencja
Kobiet

28.06.201930.06.2019

Ogólnopolska Martyna
Woźniak

3. Konferencja VIII Zielarska
Konferencja
Kobiet

28.06.201930.06.2019

Ogólnopolska Ilona Bodek Analiza ilościowa oraz badanie Poster Ilona Bodek,
dostępności farmaceutycznej
Agnieszka Zielińska
preparatów zawierających
izoflawony sojowe

Nagroda Inne

Badanie porównawcze składu i Poster Martyna Woźniak,
właściwości przyprawy chili
Paweł Siudem,
pochodzącej od różnych
Katarzyna
producentów
Paradowska;

4. Konferencje/Warsztaty/Wydarzenia/... – organizacja
Nr Typ

Nazwa

Zasięg

Czas trwania

Liczba

Współorganizator

Inne

uczestników

Brak
5. Publikacje
Nr Tytuł

Autorzy

1. Periodic DFT Calculations— Mazurek Anna Helena,
Review of Applications in the Szeleszczuk Łukasz, Pisklak
Pharmaceutical Sciences.
Dariusz Maciej,

Nazwa czasopisma

Data
publikacji/
numer
magazynu

IF

Pharmaceutics

2020,
12(5), 415

4,773 100

2. Can We Predict the Pressure
Induced Phase Transition of
Urea? Application of
Quantum Molecular
Dynamics.

Mazurek Anna, Szeleszczuk Molecules
Łukasz, Pisklak Dariusz
Maciej,

3. Magnolia officinalis –
historia, skład i właściwości
lecznicze.

Wasiak Aleksandra,
Zielińska Agnieszka,
Paradowska Katarzyna

4. Właściwości farmakologiczne
kwasu walproinowego i jego
zastosowanie w leczeniu
padaczki.

Jesionkowska Patrycja,
Gabinet Prywatny
Rezler Łukasz, ZielińskaPisklak Monika, Szeleszczuk
Łukasz, Pisklak Dariusz,
Sobczak Marcin,

Punkty Inne
MNiSW

2020,
3,060 100
25(7), 1584

Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne i
2019; s.
żywność funkcjonalna: Medycyna
205 – 230.
komplementarna w zapobieganiu i leczeniu
chorób cywilizacyjnych; Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
26, 38-44,
01/2019.

Rozdział w
książce

0

5

Rozdział w
monografii

6. Obozy naukowe zrealizowane / zaplanowane do realizacji w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.
Nr Nazwa

Data

Liczba uczestników

Współorganizator

Inne

Brak
7. Inne
Nr Opis

Brak

Warszawa,

07.05.2020 r.
data

dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk
podpis i pieczątka Opiekuna

Uwagi: Do sprawozdania należy załączyć imienny wykaz członków koła z podaniem nr albumu podpisany przez Opiekuna Koła (na każdej ze stron wykazu)
wraz z jego pieczątką – formularz wykazu członków dostępny jest na stronie Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia WUM - Studenckie Koła Naukowe
1.
2.

Ilość spotkań – ilość spotkań koła między okresami rozliczeniowymi
Granty – należy wyszczególnić granty przyznane w okresie rozliczeniowym, odnośnie Minigrantów przyznawanych na uczelni są to te, których decyzja o przyznaniu jest
podejmowana w lipcu zeszłego roku kalendarzowego.
◦

Należy wpisać także inne granty np. Diamentowy Grant

◦

Kolumna Rodzaj grantu – Mini-grant, Diamentowy Grant...

◦
3.

4.

5.

Kolumny Kierownik i Wykonawca odnoszą się do Minigrantów, w przypadku innych grantów proszę wypełnić tylko Kierownik i wpisać w kolumnie Inne status osób biorących
w nim udział.
Konferencje/Kongresy/Sympozja/... - wszelkie wystąpienia z pracami studenckimi na różnych wydarzeniach
◦

Typ – typ wydarzenia konferencja/kongres/... itp. oraz oznaczeniem charakteru – konferencja studencka/lekarska/doktorancka

◦

Zasięg – czy to konferencja wewnątrz-uczelniania/ogólnopolska/międzynarodowa itp.

◦

Osoba prezentująca – imię i nazwisko osoby prezentującej pracę. Nie wpisywać lekarzy, którzy prezentują prace powstałe przy współudziale studentów.

◦

Typ pracy – czy jest to prezentacja ustna czy plakat lub inna forma (plakat elektroniczny itp.); praca oryginalna, przeglądowa czy Case Report

◦ Nagroda – proszę wpisać które miejsce w sesji/całej konferencji/wyróżnienie pracy.
Konferencje/Warsztaty/Wydarzenia/... - organizacja – punkt odnoszący się do wszelkich aktywności podejmowanych przez koła naukowe. Oprócz realizacji samodzielnych
konferencji należy wymienić współorganizowane, wystąpienia na dniach otwartych uczelni, piknikach naukowych itp.
◦

Typ – określamy charakter wydarzenia – konferencja/warsztaty/... itp.

◦

Zasięg – czy to konferencja wewnątrz-uczelniania/ogólnopolska/międzynarodowa itp.

◦

Czas trwania – należy uzupełnić według następującego schematu: Xd Yh, gdzie X- oznacza ilu dniowe wydarzenie, a Y- jak długo trwało sumując wszystkie dni. Np.
jednodniowe warsztaty trwające 3 godziny – 1d 3h; dwudniowa konferencja trwająca każdego dnia 8 godzin: 2d 16h. W przypadku tworzenia np. warsztatów podczas
konferencji – podajemy czas trwania warsztatów, nie całej konferencji

◦

Współorganizator – wszystkie SKN, organizacje itp. które brały udział w realizacji danego przedsięwzięcia

◦ Liczba uczestników
Publikacje – wpisujemy wszystkie publikacje.
◦

Autorzy zgodnie z procentowym udziałem w pracy, proszę podkreślić studentów (członków SKN wykazanych na liście aktualnego bądź poprzedniego sprawozdania)
będących autorami pracy (można przy każdym nazwisku zawrzeć informacje o procentowym wkładzie w pracę).

◦

Data publikacji/numer magazynu – proszę oznaczyć typ publikacji, w przypadku internetowej data, przy drukowanej numer czasopisma np. druk Innowacje lekarskie nr 2/2018

◦

Uwaga publikacje książki abstraktów jako suplementy nie są liczone jako samodzielne publikacje. Suplementy nie posiadają IF ani nie mają przyznanych punktów MNiSW nie są liczone do rankingu kół naukowych.

◦
6.

7.

Liczą się prace opublikowane w danym okresie rozliczeniowym, w przypadku przyjęcia do druku i publikacji w terminie późniejszym, należy fakt opisać w kolumnie Inne, a
publikacje zawrzeć w sprawozdaniu z następnego roku. W tym roku nie będą liczone za nią punkty do rankingu kół naukowych.
Obozy naukowe:
1. Nazwa np. Obóz w Zakopanem
2. Data np. 04.07 – 15.07.2019
Wszelkie inne aktywności

