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Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 
W imieniu Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej oraz Komitetu Organizacyjnego 

OSKA 2016 chciałbym serdecznie zaprosić Was na 3. Ogólnopolską Studencką 
Konferencję Akustyków OSKA. Konferencja, która w 2013 roku powstała z inicjatywy 
Studenckiego Koła Akustyków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu jest 
pierwszą i do tej pory jedyną ogólnopolską studencką konferencją z dziedziny akustyki. 
Po dwóch edycjach zorganizowanych w Poznaniu, razem z kolegami i koleżankami ze 

Studenckiego Koła Akustyków doszliśmy do wniosku, że najlepszą formą organizacji tej 
konferencji będzie przekazywanie jej poszczególnym kołom naukowym w różnych 
ośrodkach akademickich w Polsce. W ten sposób zaszczyt organizacji kolejnej, pierwszej 
odbywającej się poza Poznaniem, edycji tej konferencji przypadł Kołu Naukowemu 
Akustyki Architektonicznej. Na tegoroczną edycję OSKI zapraszamy do Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Jak pokazały doświadczenia z lat poprzednich OSKA jest wspaniałą okazją do integracji 
środowiska młodych akustyków w Polsce. Dlatego też możecie mieć pewność, że 
zaproponujemy wam możliwość poznania się, swobodnej rozmowy i wymiany poglądów. 
Doskonale będą temu sprzyjać wspólne posiłki oraz wieczorne spotkania integracyjne. 
Oczywiście nie zapominamy o części najważniejszej – naukowej. Możecie przygotować 
prace z dowolnego działu akustyki. Ponadto planujemy wydać recenzowaną publikację 
pokonferencyjną w formie monografii – warto o tym pomyśleć, szczególnie, jeśli ktoś 
planuje studia doktoranckie. Oprócz tego należy się spodziewać oczywiście konkursu na 
najlepszą pracę! Wspaniałe nagrody pieniężne i rzeczowe czekają na Was. Zwycięzców 
wyłoni komisja konkursowa. Nie wykluczamy także możliwości zorganizowania konkursu 
o nagrodę publiczności. 

Mamy nadzieję, że OSKA 2016 będzie świetną okazją do zdobycia cennej wiedzy, 
nawiązania wielu istotnych znajomości oraz po prostu świetnej zabawy. 

Do zobaczenia na 3. Jubileuszowej OSCE! 

 
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego OSKA 2016 

 
 
 

Szymon Dudziński 
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Informacje w pigułce 

 
 
 
Czas i miejsce:  11-13.03.2016, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Dla kogo:  Studenci studiów I i II stopnia oraz doktoranckich 

Koszt:  30zł dla studentów z referatem, 60zł bez referatu 

Publikacja:  Planowana publikacja w formie monografii, recenzowana, 
 punktowana 

Konkurs:  Dla studentów studiów I i II stopnia, pod warunkiem 

 przesłania artykułu do publikacji 

 

Ważne daty: 

Termin zgłoszeń uczestników i streszczeń referatów:  15.01.2016 

Akceptacja streszczeń referatów: 24.01.2016 

Termin wnoszenia opłat:  31.01.2016 

Termin przesyłania artykułów:  14.02.2016 

W przypadku dużej liczby zgłoszonych referatów, ze względu na ograniczony czas trwania 
konferencji, komitet naukowy wybierze na podstawie streszczeń najlepsze referaty i tylko 
te będą mogły zostać zaprezentowane. W takiej sytuacji będziemy rozważali stworzenie 
sesji plakatowej. Przy zbyt dużej liczbie uczestników bez referatów decydująca będzie 
kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy do Komitetu Naukowego OSKI wszystkich opiekunów kół naukowych, 
których uczestnicy wezmą czynny udział w konferencji. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o skontaktowanie się z Przewodniczącym Komitetu Naukowego, którym jest 
dr inż. Adam Pilch (adam.pilch@agh.edu.pl).  

Serdecznie zapraszamy do zapisania się na newsletter, w którym przesyłać będziemy na 
bieżąco nowe informacje dotyczące konferencji. Już teraz zachęcamy do zgłoszenia 

uczestnictwa w konferencji. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące OSKI 
znajdziecie na stronie internetowej: 

www.oska2016.agh.edu.pl 
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