
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów 
 
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 
Uniwersytetu Medycznego działa od 2000 roku. W pracy Koła uczestniczą przede wszystkim 
studenci Wydziału Lekarskiego oraz Lekarsko-Stomatologicznego. Osobom, które interesują 
się mikrobiologią kliniczną stwarzamy możliwość nie tylko pogłębiania wiedzy teoretycznej 
ale także udziału w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Mikrobiologii. Studenci 
mogą włączyć się aktywnie w realizację prowadzonych projektów badawczych wykonując 
doświadczenia pod kierunkiem asystentów. Mogą także rozwijać się twórczo poszukując 
zarówno teoretycznych, jak i praktycznych (w miarę możliwości finansowych Katedry) 
rozwiązań aktualnych problemów w dziedzinie mikrobiologii klinicznej.  
 
 

Regulamin działalności Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie 
Mikrobiologii UM we Wrocławiu 
  
1. Studenckie Koło Naukowe przyjmuje jedynie studentów wydziałów Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. 

 
2. Spotkania Studenckiego Koła Naukowego odbywają się raz w miesiącu, natomiast każdy 
członek Koła uczestniczy w pracach naukowo-badawczych w sposób zależny od 
harmonogramu planowanych prac. 
 
3. Każdy członek Koła Naukowego ma prawo prezentacji wyników prowadzonych przez 
siebie badań naukowych na Studenckich Konferencjach Naukowych. Jeżeli prowadzone 
przez studenta prace są elementem szerszego projektu, student jest zobowiązany do 
powiadomienia zespołu badawczego, w którym pracuje o planowanej prezentacji wyników. 
 
4. W publikacjach naukowych prezentujących wyniki badań prowadzonych przy aktywnym 
udziale członka Koła zespół badawczy uwzględnia jego współautorstwo. Podobnie, w 
publikacjach przygotowywanych przez studentów a wykonanych przy współudziale 
pracowników Katedry uwzględniane jest współautorstwo osób zaangażowanych w 
realizację badań. 
 
5. Z uwagi na specyficzny charakter badań naukowych prowadzonych w Katedrze i 
Zakładzie Mikrobiologii (praca z materiałem zakaźnym) studenci wykonują doświadczenia 
tylko pod kierunkiem personelu Katedry, w odzieży ochronnej, którą otrzymują na miejscu. 
 
 
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii UM: 
 
dr n. med. Małgorzata Fleischer (e-mail: malgorzata.fleischer@umed.wroc.pl) 
dr n. med. Joanna Nowicka (e-mail: joanna.nowicka@umed.wroc.pl)  
 
 

Pierwsze spotkanie koła naukowego odbędzie się 15 listopada (środa) 2017 roku 
o godzinie 16.00 w bibliotece Katedry i Zakładu Mikrobiologii, ul. 
Chałubińskiego 4. 
 
 
Serdecznie zapraszamy! 
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