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WSTĘP

Rozpoczynając studia na uczelni, każdy student musi zmierzyć się z  wieloma nowymi 
wyzwaniami oraz zadaniami. Całkowicie odmienny niż w szkole średniej sposób nauki, ogrom 
wiedzy czekającej na przyswojenie oraz próba odnalezienia się w  nowym środowisku czy 
mieście sprawia, iż wielu studentów nie zaczyna nawet myśleć o podjęciu dodatkowych, tym 
bardziej naukowych, aktywności na początku toku studiów. U wielu z nich to przeświadczenie 
pozostaje niezmienne również podczas kolejnych lat nauki. Liczba istniejących przy uczelni 
kół naukowych może często wydawać się przytłaczająca, a  strach przed brakiem posiadania 
wystarczającej wiedzy czy niewielka ilość wolnego czasu mogą zniechęcać do podjęcia działania 
w tym kierunku. Jednak, gdy przyjrzymy się bliżej pracy naukowej, okazuje się, że niesie ona ze 
sobą różnorodne możliwości, których wielu studentów jest po prostu nieświadoma. Działalność 
naukowa umożliwia bliższe i bardziej dogłębne skupienie się na szczególnie interesującym nas 
temacie, na co często nie ma czasu w bardzo ustrukturyzowanym planie studiów. Jednakże 
korzyści wynikające z  pracy naukowej sięgają jeszcze głębiej. Niestety, mimo najszczerszych 
chęci, niektórzy rezygnują z  próby podjęcia działalności ze względu na brak informacji oraz 
brak znajomości odpowiedzi na najprostsze pytania takie jak: „Czym jest praca naukowa?”, 
„Jak rozpocząć pracę naukowa?” czy „Dlaczego w  ogóle powinienem rozpocząć działalność 
naukową?”. Dopiero dzięki uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania możliwe jest świadome 
podjęcie decyzji na temat wyboru ścieżki rozwoju naukowego na uczelni.
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2. STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN) to organizacja studencka, która zrzesza studentów 
zainteresowanych aktywnym prowadzeniem działalności naukowej. Jest instytucją, która 
integruje pracę naukową studentów, nadzoruje i  wspiera Studenckie Koła Naukowe (SKN), 
organizuje konferencje naukowe na szczeblu zarówno ogólnopolskim jak i międzynarodowym, 
szkolenia czy warsztaty. STN koordynuje pracę wszystkich kół naukowych funkcjonujących przy 
uczelni, dokumentuje ich działalność, tworzy rankingi oraz sprawozdania. Zarząd STN zostaje 
wybrany na walnym zgromadzeniu i  tworzą go studenci różnych wydziałów, kierunków i  lat. 
Merytoryczną opiekę nad Studenckim Towarzystwem Naukowym sprawuje opiekun naukowy. 
Zazwyczaj jest to osoba, która posiada ogromne doświadczenie w pracy naukowej na przykład 
Prorektor ds. Nauki i  Rozwoju. Studenckie Towarzystwo Naukowe nie jest jedyną instytucją 
stanowiącą pieczę nad działalnością naukową studentów. Na niektórych uczelniach organizacja 
ta jest zastąpiona między innymi przez rady naukowe. 

W czym może pomóc Ci Studenckie Towarzystwo Naukowe?

W  ramach członkostwa w  STN (członkiem jest każdy student zarejestrowany w  SKN) 
możesz ubiegać się o dofinansowania wyjazdów na krajowe i zagraniczne konferencje 
naukowe czy szkolenia.

STN jest organizatorem warsztatów naukowych o  różnorodnej tematyce, są to między 
innymi warsztaty dotyczące wystąpień publicznych na konferencjach naukowych czy 
warsztaty metodologii prowadzenia badań naukowych. 

Dzięki studenckim grantom badawczym masz możliwość pozyskania funduszy na 
zakup niezbędnych materiałów czy drobnego sprzętu, niezbędnych do realizacji swoich 
autorskich projektów naukowych. 

Przede wszystkim STN pomoże odnaleźć Ci się w  studenckim świecie działalności 
naukowej na Twojej uczelni. 
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3. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

3.1 JAK ZACZĄĆ AKTYWNIE DZIAŁAĆ NAUKOWO NA STUDIACH?

Wystarczy dołączyć do wybranego studenckiego koła naukowego. Listę wszystkich kół 
naukowych znajdziesz na stronie internetowej Twojej uczelni albo wydziału – zazwyczaj 
w  zakładce Student -> Koła Naukowe/Organizacje Studenckie. Często umieszczone są tam 
także krótkie opisy dotyczące rodzaju prowadzonej działalności oraz kontakt do opiekuna koła 
czy przewodniczącego. 

Liczba funkcjonujących kół naukowych na polskich uczelniach jest naprawdę imponująca. Na 
Uniwersytecie Warszawskim w 2021 roku funkcjonowało około 130 organizacji studenckich, na 
Politechnice Wrocławskiej było ich nawet o 20 więcej. Studenci na Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym mogą skorzystać z  oferty aż 115 kół naukowych umożliwiających poszerzanie 
wiedzy z  przeróżnych dziedzin nauk medycznych. Wiele kół czy organizacji naukowych ma 
także swoje profile na Facebooku czy Instagramie. Warto tam zaglądać po dawkę najświeższych 
informacji na temat sposobu rekrutacji oraz najbliższego terminu spotkania. Ze względu na 
warunki epidemiologiczne wiele kół naukowych przeprowadza obecnie swoje spotkania online. 
Ogólnopolski zbiór kół naukowych możesz odnaleźć również na stronie Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej [1]. Przeprowadzone przez Fundusz Pomocy Studentom badanie 
odnotowało ponad 17,5 tys. studenckich kół naukowych zarejestrowanych przy uczelniach 
w całej Polsce [2]. 

Na Twojej uczelni nie istnieje koło naukowe, które odpowiada Twoim zainteresowaniom? 
Śmiało możesz założyć je samodzielnie! Zgodnie z art. 111 tzw. Ustawy 2.0 wystarczy, aby organ 
założycielski poinformował rektora uczelni o  nowopowstałej jednostce. Pamiętaj, że oprócz 
przewodniczącego, koło naukowe powinno mieć także opiekuna! Na Twojej uczelni jednak na 
pewno nie brakuje osób, które będą chętne Ci w tym pomóc. 
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3.2 RODZAJE KÓŁ NAUKOWYCH

a) BADAWCZE – celem członków studenckiego koła naukowego jest postawienie 
pewnej hipotezy badawczej, której poprawność studenci będą weryfikować podczas 
działalności w kole naukowym. Szukanie odpowiedzi na zadanie pytania może odbywać 
się na drodze prowadzenia badań laboratoryjnych, tworzenia oraz analizy baz danych czy 
projektowania oraz wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Zwieńczeniem pracy 
w kole naukowym są wystąpienia na studenckich oraz specjalistycznych konferencjach 
naukowych, udział w  krajowych i  międzynarodowych konkursach czy publikacja 
artykułów naukowych w renomowanych czasopismach. 

b) DYDAKTYCZNE – praca w kole naukowym skupia się przede wszystkim na pogłębianiu 
dotychczas zdobytej wiedzy oraz pozyskiwaniu nowych umiejętności. Członkowie SKN 
mają możliwość uczestnictwa w  warsztatach oraz szkoleniach rozwijających swoje 
umiejętności, także praktyczne. Przykładem mogą tu być warsztaty szycia chirurgicznego, 
organizowane na wielu uczelniach medycznych czy nauka badania podmiotowego 
i przedmiotowego pacjenta podczas udziału w dyżurach szpitalnych. 

Oczywiście większość kół czy organizacji naukowych skupia się zarówno na działalności 
badawczej, jak i  dydaktycznej. Zanim zdecydujesz się na członkostwo w  danym studenckim 
kole naukowym, warto zapoznać się z jego profilem naukowym, aby sprawdzić, czy sprosta ono 
Twoim oczekiwaniom. Jak można zauważyć działalność w kole naukowym nie sprowadza się 
jedynie do prowadzenia typowych „badań naukowych”, lecz oferuje znacznie więcej. 
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3.3 KIEDY WARTO ZACZĄĆ AKTYWNIE ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ 

NAUKOWĄ NA STUDIACH?

Odpowiedź na to pytanie jest prozaicznie prosta – tak naprawdę, kiedy tylko masz na to 
ochotę. Mimo, że prowadzenie działalności naukowej na studiach niesie za sobą praktycznie 
same korzyści, nie należy zapominać, że jest to jednak coś dodatkowego, coś co w większości 
przypadków realizujemy w  czasie wolnym, poza obowiązkowymi zajęciami. Warto zatem 
zastanowić się co będzie/jest dla Ciebie priorytetem na studiach. Dla jednego będzie to sama 
nauka na studiach, zdanie na dobrą ocenę danego kolokwium czy egzaminu. 

Dla innych najbardziej istotne stanie się aktywne uczestnictwo w organizacjach studenckich, 
a jeszcze ktoś inny będzie chciał w tym wszystkim znaleźć złoty środek. Czy na pierwszym roku 
powinieneś brać udział w  międzynarodowych konferencjach naukowych oraz być autorem 
publikacji w renomowanych czasopismach? Nie. Możesz poświęcić ten rok na zapoznanie się 
z  całkowicie odmiennym systemem nauki, nawiązanie nowych znajomości czy pochłanianie 
ogromu materiału, który musisz przyswoić. 

Dokładanie do tego aktywnej działalności w studenckim kole naukowym może być nie lada 
wyzwaniem. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz, pamiętaj, aby postępować zgodnie 
z własnym przekonaniem. Członkostwo w kole naukowym czy organizacji studenckiej powinno 
sprawiać Ci przyjemność, a nie stać się obowiązkiem. 

W  przypadku studiów, które łączą ze sobą dużą porcję wiedzy teoretyczno-praktycznej, 
warto uwzględnić nabycie odpowiednich podstaw teoretycznych przed dołączeniem do 
koła naukowego wymagającego wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Z  tego względu wielu 
studentów studiów medycznych czy technicznych decyduje się na zapisane do kół naukowych 
dopiero na ostatnich latach. Najlepiej zatem pierwsze lata przeznaczyć na uczestnictwo 
w kołach przy zakładach czy katedrach typowo teoretycznych. 

Tam student ma bezpośredni kontakt z nauką, a praktyka pisania abstraktów czy występowanie 
na konferencjach naukowych od wczesnych lat studiów z pewnością zaowocuje w przyszłości. 
Nie od razu Rzym zbudowano, jednak oczywiście rozumiem także i tych studentów kierunków 
medycznych, których od pierwszego roku na uczelni ciągnie do kontaktu z pacjentem. Kliniczne 
koła naukowe stanowią interesującą propozycję zarówno dla młodych naukowców, jak i tych, 
którzy nie chcą mieć nic wspólnego z  prowadzeniem badań naukowych. Koło naukowe dla 
osób niezainteresowanych typową działalnością naukową? Tak! Można bowiem uczęszczać na 
dyżury i poszerzać swą praktyczną wiedzę, co z pewnością lepiej przygotuje Cię do przyszłej 
pracy zawodowej.
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4. DLACZEGO WARTO AKTYWNIE DZIAŁAĆ NAUKOWO 
NA STUDIACH?

4.1 PERSPEKTYWY WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU

Praca naukowa jest również niesamowitą możliwością do wszechstronnego rozwoju, 
w  tym w  dziedzinach, w  których na pierwszy rzut oka nie wydaje się być to oczywiste. 
Przeprowadzając badania naukowe, musimy starannie zaplanować ich przebieg, skupiając 
się na każdym najdrobniejszym aspekcie. Jako, iż nawet najdrobniejsza zmiana może mieć 
wpływ na nasze wyniki, musimy tak przygotować naszą próbę, żeby całość przebiegła zgodnie 
z naszymi oczekiwaniami. To wszystko stwarza warunki do rozwoju umiejętności planowania, 
dysponowania czasem oraz dostępnymi środkami, co znajduje odniesienie także w  naszej 
codzienności. 

Stawianie hipotezy badawczej angażuje również naszą kreatywność oraz zdolność logicznego 
myślenia. W końcu to my musimy sami podjąć decyzję o tym, jaki temat warto zgłębić oraz 
co nowego można w  danej dziedzinie odkryć. Analizując dostępne dane naukowe, staramy 
się, aby prowadzone przez nas badania były innowacyjne. Przeprowadzając badania naukowe, 
często napotkamy przed sobą liczne przeszkody oraz trudności, z którymi będziemy musieli 
sobie w pewien sposób poradzić. 

Ćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów z  całą pewnością może 
zaowocować w codziennym życiu. Kiedy podczas przeprowadzania eksperymentu badawczego 
popełnimy błąd, to naszym zadaniem będzie odkrycie jego źródła. Takie postępowanie uczy 
analizowania swojej pracy. 

Rozpoczynając pracę naukową w  określonym temacie, zazwyczaj wybieramy taki, który 
nas szczególnie interesuje. Stanowi to niezwykłą okazję do rozwoju naszych prywatnych 
zainteresowań podczas toku studiów. Ze względu na szerokie spektrum możliwości prowadzenia 
badań, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie, nieważne czy jest to praca w laboratorium, 
projektowanie przy komputerze czy konstrukcja w pracowni technicznej. 

Działając naukowo, poznajesz również sposoby właściwego pozyskiwania najnowszej, a przede 
wszystkim, rzetelnej wiedzy w  danej dziedzinie. Masz możliwość nauczenia się sposobu 
korzystania z różnych baz artykułów naukowych takich jak PubMed czy Scopus, gdzie znajdziesz 
tysiące publikacji dotyczących najświeższych odkryć naukowych, czego nie przeczytasz jeszcze 
w  żadnej książce. Jako że bazy publikacji naukowych przepełnione są artykułami o  różnej 
wartości merytorycznej, warto nauczyć się także, w  jaki sposób spośród ogromnej ilości 
informacji odnaleźć te najbardziej wartościowe dla nas. 

Dzięki prowadzeniu działalności naukowej możesz również rozwijać umiejętności pozyskiwania 
środków finansowych na badania naukowe. Nierzadko przeprowadzanie eksperymentów czy 
konstrukcja projektu mogą być kosztowne, dlatego w trakcie studiów warto także zapoznać się 
ze sposobem pisania wniosków o granty bądź dotacje.

Działalność naukowa z  całą pewnością prowadzi do naszego indywidualnego rozwoju, ale 
bezspornie wpływa również na rozwój nauki na całym świecie. Innowacyjne badania czy 
to z  zakresu medycyny, ekologii czy przemysłu mogą zmienić codzienność wielu ludzi na 
świecie. Wszystko to co obecnie uznajemy za wiedzę powszechną, zostało kiedyś odkryte przez 
naukowca, który kiedyś był właśnie studentem.
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4.2 NAUKA RETORYKI ORAZ ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI „MIĘKKICH” 

Nieodzownym elementem działalności w studenckim kole naukowym jest dzielenie się swoją 
ciężką pracą z innymi młodymi naukowcami, czyli prezentacja wyników badań i projektów na 
krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych czy konkursach. Nic innego na 
studiach w  takim stopniu nie umożliwia rozwijania umiejętności miękkich, w  szczególności 
tych z zakresu retoryki, niż prezentowanie swojej pracy badawczej przed publicznością. Mimo, 
że pierwsze czy drugie wystąpienie w życiu często przyczynia się do hektolitrów wypitej kawy 
i  kilku bezsennych nocy, to do tego dwudziestego zazwyczaj podchodzimy już z  większym 
entuzjazmem i swobodą. 

Studenckie konferencje naukowe umożliwiają także zaczerpnięcie opinii ekspertów na temat 
prowadzonych przez nas badań. W  ogniu dyskusji możesz bowiem uzyskać od specjalistów 
pozytywny feedback oraz wiele konstruktywnej krytyki, które potem z pewnością wykorzystasz 
do udoskonalenia swoich badań, projektów czy wystąpień. Konferencje naukowe i konkursy to 
miejsce spotkań wielu młodych naukowców, a  także doświadczonych badaczy o  wspólnych 
zainteresowaniach, często pochodzących z różnych zakątków świata. Nawiązywanie kontaktów 
z  osobami z  tych samych bądź zbliżonych dziedzin naukowych często może zaowocować 
intersującą wymianą poglądów, a nawet zaplanowaniem przyszłej współpracy naukowej nad 
wspólnym projektem. Możliwość rozmowy z  ekspertami umożliwi Ci rozwianie wątpliwości 
na nurtujące Cię pytania, a przy odrobinie szczęścia uzyskasz także niezmiernie wartościowe 
wskazówki dotyczące Twojej działalności. 

Wiele konferencji oferuje także możliwość udziału w przeróżnych warsztatach czy szkoleniach. 
W  przypadku kongresów odbywających się na uczelniach medycznych są to na przykład 
warsztaty zaopatrywania ran, nauka wykonywania punkcji lędźwiowej czy ultrasonografii jamy 
brzusznej. Konferencje naukowe mają także często charakter konkursowy, zajęcie miejsca na 
podium obfituje w liczne nagrody oraz często ułatwia otrzymanie stypendium naukowego. 

Aktywne uczestnictwo w kongresie naukowym nie jest jedynym sposobem na zaangażowanie 
się w działalność konferencyjną. Możesz stać się także jej organizatorem! Wystarczy, że dołączysz 
do Studenckiego Towarzystwa Naukowego czy innej organizacji studenckiej, która organizuje 
takie wydarzenie. Mimo, że stworzenie od podstaw dużej krajowej czy nawet międzynarodowej 
konferencji nie jest czymś łatwym, to jest to bardzo wartościowe doświadczenie, które 
zdecydowanie umożliwi Ci zdobycie wielu cennych umiejętności. W organizowanie kongresu 
zaangażowanych jest wiele osób, w  tym członków organizacji oraz licznych wolontariuszy, 
a zarządzanie oraz rozdysponowywanie zadań w grupie na pewno nie należy do umiejętności, 
które możemy nabyć studiując na większości kierunków (chyba, że studiujemy właśnie 
zarządzanie). Organizacja konferencji jest zatem doskonałą okazją do nabywania przeróżnych 
umiejętności miękkich. 

Do Twoich zadań będzie bowiem należało kontaktowanie się z  lokalnymi i  ogólnopolskimi 
przedsiębiorstwami w  celu pozyskiwania środków finansowych albo barterowych, władzami 
miasta, uczelni czy organizacji naukowych w poszukiwaniu patronatów konferencji, logistyczne 
rozplanowanie harmonogramu kongresu czy kontakt z jego uczestnikami. Nie lubisz zajmować 
się koordynacją, ale chciałbyś zobaczyć, jak wygląda organizacja konferencji naukowej „od 
wewnątrz”? 

Możesz zgłosić się jako wolontariusz. Każda pomoc jest nieoceniona, a dla Ciebie będzie to cenne 
doświadczenie. Bogaty w liczne przedmioty teoretyczne program studiów sprawia, że nauka 
„umiejętności miękkich” schodzi na drugi plan. Są to jednak zdolności niezmiernie pożądane 
przez pracodawców. Warto zatem zaopatrzyć się w nie prowadząc działalność naukową i stać 
się kandydatem wyróżniającym się na rynku pracy. 
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4.3 STYPENDIA NAUKOWE

Możliwość uzyskania stypendium naukowego jest jednym z  najczęściej wymienianych 
powodów zaangażowania się przez studentów w  działalność naukową. Mimo, że warto, aby 
praca badawcza chociaż w  pewnym zakresie była dla Ciebie przyjemnością, to nie stanowi 
wątpliwości fakt, że wiążąca się z  nią możliwość zdobycia stypendium stanowi doskonałe 
dodatkowe źródło motywacji. 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI/MINISTRA ZDROWIA przyznawane jest 
studentom cechującymi się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi oraz 
sportowymi wyróżniającymi się na tle ogólnopolskim. Wniosek o stypendium w imieniu 
studenta składa rektor danej uczelni wyższej. 

Warto wspomnieć, że w  przeciągu kilku ostatnich lat wprowadzone zostały kryteria 
zaostrzające możliwość aplikowania o  stypendium. Uniemożliwiają one otrzymanie 
stypendium osobom posiadającym stopnie lub tytuły naukowe, a  także studiującym 
dłużej niż określony w Ustawie czas. Przy ocenie merytorycznej wniosków uwzględniany 
jest udział studenta w monografiach czy artykułach naukowych (ocena procentowego 
wkładu autorskiego), uczestnictwo w  innowacyjnych projektach badawczych, 
aktywny udział w  konferencjach naukowych zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak 
i  międzynarodowym (z  wyłączeniem prezentacji posterów oraz plakatów), otrzymanie 
nagród w prestiżowych konkursach naukowych. 

Maksymalna wysokość stypendium może wynosić do 17 000 zł. W zależności od tego pod 
jaki resort podlega Twoja uczelnia wyższa o stypendium możesz się ubiegać do Ministra 
Edukacji i Nauki, bądź Ministra Zdrowia – w przypadku większości uczelni medycznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1271). 

STYPENDIUM REKTORA przyznawane jest w  każdym roku akademickim studentom, 
którzy uzyskali wyróżniające się wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 
czy sportowe. 

Stypendium takie może otrzymać maksymalnie do 10% łącznej liczby studentów 
danego kierunku na podstawie rankingu złożonych wniosków. W przypadku osiągnięć 
naukowych najwyższą wartość punktową ma zazwyczaj autorstwo lub współautorstwo 
w  publikacjach naukowych oraz monografiach, będących na liście czasopism 
i wydawnictw punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także kierownictwo 
w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł pozauczelnianych. 

Punkty do stypendium rektora można otrzymać także za aktywny udział w konferencjach 
naukowych oraz konkursach zarówno o randze krajowej jak i międzynarodowej, a także 
za organizację takiego wydarzenia, przewodniczenie kołom naukowym, czy udział 
w pracach naukowo-badawczych.



12

Kwestie przyznawania stypendiów ministra oraz rektora dla studentów regulowane są przez 
poniższe przepisy prawne [3]:

art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i  art. 363 pkt 1 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie 
stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów 
i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i2297).

Istnieje wiele innych stypendiów, o  które mogą ubiegać się studenci prowadzący aktywną 
działalność naukową. Na stronie www.mojestypendium.pl możesz odnaleźć wiele ciekawych 
propozycji stypendiów oraz konkursów naukowych. 

https://www.mojestypendium.pl/
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4.4 PODRÓŻE

4.4.1 ZAGRANICZNE KONFERENCJE/KONKURSY NAUKOWE

Znane powiedzenie mówi, że „podróże kształcą”, ale czy wiesz, że można też podróżować kształcąc 
się? Prowadzenie aktywnej działalności naukowej na studiach umożliwia Ci zaprezentowanie 
swoich wyników badań czy utworzonych projektów konstrukcyjnych na konferencjach 
i konkursach naukowych, często właśnie zagranicznych. Co powiesz na szybką kąpiel w Ocenie 
Atlantyckim w trakcie wyjazdu na konferencję YES Meeting w Porto w Portugalii czy spacer 
w przepięknych ogrodach japońskich podczas zawodów zaprojektowanego przez Twój zespół 
robota sumo podczas „RobotChallenge” w Kraju Kwitnącej Wiśni? Międzynarodowe kongresy 
kładą duży nacisk na nawiązanie współpracy z organizacjami naukowymi z całego świata, aby 
zachęcić do wzięcia udziału w wydarzeniu jak najwięcej zagranicznych uczestników. 

Nieodzownym elementem międzynarodowej konferencji są wieczory wielokulturowe, podczas 
których będziesz mieć możliwość spróbowania lokalnych przysmaków oraz potańczenia w rytm 
tamtejszej muzyki. 

Jak ubiegać się o dofinansowanie takiego wyjazdu? 

Warto skorzystać z  pomocy Studenckiego Towarzystwa Naukowego funkcjonującego przy 
Twojej uczelni, a także uczelnianych studenckich grantów naukowych. Istnieją także możliwości 
dofinansowania wyjazdów ze źródeł zewnętrznych. Możesz się o  nie ubiegać w  przypadku 
posiadania udokumentowanej aktywności naukowej. Jednym z  takich grantów jest projekt 
Ministerstwa Edukacji i  Nauki „Najlepsi z  najlepszych”. Grant przeznaczony jest w  całości 
na prezentowanie wyników badań naukowych na wybranych konferencjach/konkursach 
międzynarodowych i krajowych. Program skierowany jest do studentów wszystkich kierunków. 
O grant „Najlepsi z najlepszych” możesz ubiegać się sam, ale także razem z innymi studentami 
jako zespół badawczy. 
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4.4.2 ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE

Kolejnym elementem łączącym podróże z  prowadzeniem działalności naukowej są wyjazdy 
na zagraniczne staże naukowe. Kilkumiesięczne praktyki naukowe na zagranicznej uczelni, 
w przedsiębiorstwie czy instytucie badawczym umożliwią Ci zdobycie cennego doświadczenia 
czyniąc Cię jednocześnie wyróżniającym się kandydatem na rynku pracy. 

Jakie korzyści niesie za sobą odbywanie staży naukowych za granicą?

Nawiązanie współpracy z  zagranicznymi instytucjami naukowymi poprzez realizację 
wspólnych projektów naukowych, wymianę doświadczeń, stworzenie własnej 
międzynarodowej sieci kontaktów.

Nabycie umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków pracy, 
adaptowania się do nowego środowiska często także poprzez wyjście z  własnej strefy 
komfortu.

Poznanie nowej kultury, kształtowanie umiejętności współpracy w  międzynarodowym 
środowisku naukowym.

Codzienne otaczanie się współpracownikami posługującymi się językiem obcym 
z pewnością sprawi, że bardzo szybko podszkolisz swoje umiejętności.
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4.5 WYBÓR ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ

Nie każdy student rozpoczynając swoją drogę naukową, myśli o tym, jak będzie wyglądała jego 
praca zawodowa po skończeniu studiów. Jednak to właśnie Twoje aktywne angażowanie się 
w pracę studenckich organizacji naukowych może sprawić, że już w trakcie studiów utorujesz 
sobie drogę do wymarzonej kariery zawodowej. 

Udział w licznych konferencjach naukowych daje Ci niepowtarzalną możliwość nawiązywania 
kontaktów z  ekspertami w  danej dziedzinie. Z  kolei odbywanie na studiach staży 
naukowych w  renomowanych instytutach badawczych może otworzyć Ci drzwi do dalszej 
współpracy naukowej w  ramach wymiany bilateralnej. Wywarcie pozytywnego wrażenia na 
pracodawcy podczas odbywania studenckich praktyk naukowych może przyczynić się do 
zaoferowania kontynuacji współpracy na zasadach umowy o  pracę w  danym laboratorium 
czy przedsiębiorstwie. Bogaty dorobek i  doświadczenie naukowe, a  także obycie kulturowe 
i znajomość specjalistycznego słownictwa w języku obcym sprawi, iż Twoje CV będzie wyróżniać 
się wśród innych kandydatów na rynku pracy. 

Szczególną motywację mogą mieć przyszli lekarze i  lekarze-dentyści. Prowadzenie 
działalności naukowej na studiach oceniane jest także w procesie rekrutacji do odbycia stażu 
podyplomowego po kierunku lekarskim i  lekarsko-dentystycznym (niektóre województwa) 
oraz w ogólnopolskim procesie rekrutacji na specjalizacje w tych dziedzinach. 

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych umożliwia uzyskanie dodatkowych 
5 punktów do rekrutacji natomiast autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych 
będących na liście czasopism i wydawnictw punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
to dodatkowe 0,5 pkt za udział w  jednej publikacji. Maksymalnie można otrzymać 5 pkt (10 
publikacji). 
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4.6 NAUKA JĘZYKA OBCEGO 

Wielkim plusem, który nieodzownie łączy się z  pracą naukową jest możliwość szlifowania 
umiejętności posługiwania się językiem obcym. W  obecnych czasach większość artykułów 
naukowych czy publikacji w  renomowanych czasopismach pisana jest w  języku angielskim, 
dlatego jego dobra znajomość jest niezbędna do prowadzenia działalności naukowej. To 
właśnie w  tym języku zamieszczane są najnowsze odkrycia oraz opinie ekspertów z  całego 
świata w danej dziedzinie. 

Planując badania naukowe, powinniśmy przejrzeć dotychczas opublikowaną literaturę na 
interesujący nas temat. Niestety specjalistyczny język występujący w  artykułach naukowych 
często jest trudny oraz znacząco wykracza poza zakres wiedzy wymaganej na studiach. 
Niewystarczająca znajomość języka obcego jest częstym źródłem demotywującym osoby 
dopiero rozpoczynające działalność naukową. 

Jednakże przy odrobinie włożonego wysiłku można zauważyć, iż czytanie oraz analizowanie 
publikacji naukowych to bardzo dobry sposób na poszerzenie zakresu słownictwa w  języku 
obcym, szczególnie dotyczącego interesującego nas zagadnienia. Z  czasem, poznawszy 
najważniejsze zwroty, rozumienie artykułów staje się łatwiejsze, a  posługiwanie się nowymi 
wyrazami oraz wyrażeniami, może wzbogacić własne publikacje.

Kolejnym sposobem na rozwój umiejętności językowych jest udział w konferencjach naukowych. 
Znaczna liczba konferencji, nawet w Polsce, ma charakter międzynarodowy i z tego względu 
obowiązuje na nich język angielski. Prezentowanie pracy na takich kongresach to idealna 
okazja, aby przećwiczyć swoje umiejętności wypowiadania się oraz odpowiedzi na pytania 
publiczności w języku obcym. 

Nauka pisania abstraktu, wielogodzinne przygotowywanie oraz ćwiczenie wygłaszania ustnej 
prezentacji oraz finalne przedstawienie jej na konferencji daje możliwość nauki wymowy 
nowych słów oraz szlifowania płynnego wypowiadania się. Z  czasem staje się to coraz 
łatwiejsze, a student zyskuje większą pewność siebie. Jednakże konferencje nie są tylko okazją 
do zaprezentowania wyników własnych badań, ale również umożliwiają wymianę doświadczeń 
z  innymi młodymi naukowcami. Stwarzają one unikatowe miejsce do spotkań setek osób 
z  najróżniejszych państw na świecie, co w  codziennym życiu jest niemal niespotykane bez 
pomocy platform internetowych. 

Używając jednego wspólnego języka, masz niepowtarzalną szansę posłuchać o dokonaniach 
osób z często drugiego końca globu, zyskać ich perspektywę na temat przeprowadzanych przez 
Ciebie badań oraz poznać bliżej ich kultury. Rozwijasz w ten sposób umiejętność swobodnej 
wypowiedzi w  innym języku, a  także zyskujesz możliwość „osłuchania” się ze sposobem 
przemawiania osób z innego kraju. 

Zarówno przeglądanie prac, pisanie własnych artykułów czy wyjazdy na konferencje są 
wyjątkowym sposobem na poszerzenie znajomości języków obcych. Lepsza znajomość języka 
otwiera nowe możliwości rozwoju w codziennej pracy, takie jak udział w zagranicznych kursach, 
czytanie specjalistycznej literatury czy rozmowy z największymi światowymi ekspertami w danej 
dziedzinie. Język może wydawać się barierą ograniczającą rozpoczęcie działalności naukowej. 
W  rzeczywistości jest jednak całkowicie odwrotnie. To praca naukowa tworzy niesamowitą 
okazję do dalszego rozwoju w zakresie języków obcych.
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4.7 KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Prowadzenie badań naukowych w  trakcie studiów stanowi doskonałą bazę ułatwiającą 
kontynuowanie działalności naukowej na kolejnym jej etapie – w szkole doktorskiej. Stosunkowo 
niewielka liczba miejsc sprawia, że postępowanie kwalifikacyjne do szkół doktorskich stało 
się wielce konkurencyjne. Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z  czasów 
studenckich z pewnością uczyni Cię wartościowym kandydatem. 

Zgodnie z art. 200 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rekrutacja do szkoły doktorskiej 
ma charakter konkursowy i odbywa się na zasadach określonych przez senat albo radę naukową. 
Wśród osiągnięć naukowych kandydata branych pod uwagę przy rekrutacji znajdują się między 
innymi: 

średnia ocen z przebiegu studiów, 

kierownictwo lub udział w realizowaniu projektów badawczych, 

otrzymanie uczelnianych lub finansowanych ze źródeł zewnętrznych grantów naukowych,

 
prezentacja prac czy plakatów na krajowych oraz zagranicznych konferencjach 
naukowych, uzyskane nagrody za wygłoszone prace, 

aktywność w studenckich kołach naukowych, 

autorstwo czy współautorstwo w monografiach oraz artykułach naukowych, 

realizacja staży zagranicznych czy posiadane zgłoszenia patentowego. 

Jeśli zatem rozważasz kontynuacje swojej przygody naukowej w  ramach szkoły doktorskiej, 
warto już na studiach aktywnie angażować się w działalność ruchu naukowego oraz organizacji 
studenckich. 

Uprzedni kontakt ze środowiskiem naukowym na Twojej uczelni sprawi, że bez większego 
problemu wybierzesz naukowca, który będzie pełnił funkcję Twojego promotora. Wymogi 
jakie powinien spełniać promotor określone są w art. 190 ust. 4-6 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i  nauce. Często może nim zostać opiekun studenckiego koła naukowego, którego 
byłeś członkiem. 

Prowadzenie własnych badań naukowych w  ramach studenckich projektów naukowych czy 
pozyskanych grantów może umożliwić Ci także zgromadzenie wystarczającego dorobku 
naukowego do wszczęcia przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia doktora bezpośrednio po 
ukończonych studiach lub w nielicznych przypadkach nawet w trakcie studiów! 
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4.8 UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEJ NAUKI ORAZ WERYFIKACJI INFORMACJI

Prowadzenie działalności naukowej na studiach jest zazwyczaj postrzegane jako zajęcie 
dodatkowe, coś czym powinniśmy się zajmować dopiero po opanowaniu całego obowiązującego 
materiału. Warto jednak wspomnieć, że pisanie artykułu naukowego, przygotowanie 
prezentacji na konferencję naukową czy przeszukiwanie adekwatnych stron internetowych 
celem znalezienia odpowiedzi na nurtujący problem, który napotkałeś podczas budowy łazika 
marsjańskiego, umożliwia poszerzanie wiedzy, nie tylko w oparciu o teorię pochodzącą z książek. 

Chęć uzyskania odpowiedzi na postawioną hipotezę badawczą powoduje, iż poszerzanie 
wiedzy w danej, interesującej Cię dziedzinie, staje się przyjemnością. Nic tak nie ułatwia nauki, 
jak ciekawość oraz czerpanie z  niej radości. Działalność w  kole naukowym często wymaga 
samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy o informacje, które nie są zawarte w sylabusie Twoich 
studiów lub omawiane są one dopiero na wyższych latach. W ten sposób możesz się nauczyć jak 
na własną rękę zdobywać wiedzę, uczysz się samodzielnego przyswajania nowych informacji, 
co stanowi niezwykle przydatną umiejętność w perspektywie Twojej dalszej kariery zawodowej. 
Większość przełożonych wymaga bowiem od swoich pracowników ciągłego samodzielnego 
dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji. 

Podczas prowadzenia badań naukowych nierzadko staniesz przed oceną wiarygodności 
uzyskanych przez Ciebie informacji. Weryfikowanie rzetelności opublikowanych danych 
stanowi bardzo wartościową umiejętność, której możesz się nauczyć właśnie poprzez aktywną 
działalność naukową. Każdy wie, że informacje umieszczane w  mediach społecznościowych 
często mijają się z prawdą, zazwyczaj więc podchodzisz do ich wiarygodności z dozą ostrożności. 

Ale jak odróżnić artykuł naukowy zawierający rzetelne informacje od publikacji, której nie warto 
zgłębiać i cytować? Właśnie dzięki poznaniu procesu naukowego od podszewki, analizie danych 
czy nauki metod statystycznych, będziesz umiał odnieść się do autentyczności opublikowanych 
informacji. Będąc aktywnym w studenckim kole naukowym masz tę możliwość, aby przez ten 
cały proces przeprowadził Cię Twój mentor – opiekun koła naukowego!
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5. PODSUMOWANIE

Aktywne angażowanie się w  działalność ruchu naukowego oraz organizacji studenckich 
na studiach niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim stanowi doskonałą okazję do 
wszechstronnego rozwoju własnych zainteresowań oraz pogłębienia wiedzy na nurtujące nas 
tematy poprzez korzystanie z rzetelnych naukowych źródeł informacji. 

Budowanie własnego dorobku naukowego poprzez aktywny udział w  konferencjach 
naukowych czy stażach zagranicznych nie tylko stanowi doskonałą okazję do rozwoju 
umiejętności miękkich, ale umożliwia także nawiązanie współprac naukowych i  stworzenie 
sieci naukowych kontaktów, co z pewnością zaowocuje w Twojej przyszłej karierze zawodowej. 
Komunikacja w międzynarodowym zespole badawczym ułatwi szybką naukę języka obcego. 
Jeśli planujesz kontynuować działalność naukową w szkole doktorskiej, warto już na studiach 
zacząć kształtować swój „dorobek naukowy”. 

Pamiętaj jednak, że prowadzenie działalności naukowej na studiach nie powinno być dla Ciebie 
uciążliwym przymusem, lecz stanowić miłą odskocznię od akademickiej codzienności i szansę 
na rozwój w wymarzonym kierunku. 
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