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VIII Studenckie Sympozjum Naukowe 

„Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego” 

Zarządzaj sprawnie zdrowiem… 
 

II KOMUNIKAT 

 

Data: 19.05 – 20.05.2015 rok 

Miejsce: Sala Wykładowa Wydziału Farmaceutycznego im. Leonarda Kuczyńskiego, ul. Borowska 

211, Wrocław 

 

19 maja 2015 rok 
Zarządzaj sprawnie zdrowiem… 

1. …swoim 

 coaching zdrowotny i coaching stylu życia 

 psychologiczny proces zmiany 

 wyzwania, motywacja 

 

2…. społeczeństwa 

 jak promować zdrowie w dzisiejszych czasach? 

 jak dbać o zdrowie mieszkańców Wrocławia? 

 jak stworzyć kampanię społeczną, która zainteresuje? 

 jak zdrowie pokazywane jest w mediach? 

 

20 maja 2015 rok 
Zarządzaj sprawnie zdrowiem… 

3. …pacjenta 

 promocja zdrowia na poziomie POZ 

 jak zorganizować pracę w przychodni? Jak skutecznie zarządzać? 

 jak komunikować się z pacjentem? 

 

4. Sesja VARIA 

 wystąpienia Studentów oraz prezentacja ich prac 

 

5. Sesja plakatowa 

 prezentacja plakatów wybranych prac studenckich 

 

6. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę studencką wg Komitetu Naukowego 
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Przed wysłaniem abstraktów prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się na Sympozjum na 

www.sknmm.wordpress.com 

 

!!! Termin nadsyłania abstraktów – 5 kwietnia 2015r., 

pełnych prac – 10 maja 2015r. !!! 

 
ymagania ogólne: 

W sesji VARIA udział mogą brać wyłącznie studenci i doktoranci. 

W sesjach tematycznych prezentowane mogą być prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków 

i doniesienia z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

tematu wiodącego Sympozjum. 

W sesji VARIA udział wezmą wyłącznie ci studenci i doktoranci, których prace zostały 

zaakceptowane przez Komitet Naukowy i są powiązane z tematami przewodnimi konferencji 

i poszczególnych sesji. 

Prace niebędące związane z tematami wiodącymi mają szansę na zakwalifikowanie do sesji 

plakatowej – również po wcześniejszej akceptacji Komitetu Naukowego. Autorów tych prac 

obowiązują takie same zasady, czyli nadesłanie abstraktu oraz pełnej treści pracy wg  przedstawionych 

wymagań. Osoby, których tematy zakwalifikują się do sesji plakatowej będą dodatkowo zobligowani 

do przygotowania plakatu. 

  

O tym do której sesji został zakwalifikowany temat, autorzy prac dowiedzą się 13.04.2015r. 

 

Przesłanie pełnego tekstu referatu i uzyskanie pozytywnej oceny Komitetu Naukowego jest 

warunkiem prezentacji pracy na Sympozjum. 

Ostateczną decyzję o zaakceptowaniu pracy na Konferencję Komitet Naukowy podejmuje po 

przesłaniu i ocenie pełnego tekstu pracy, nie później jednak niż na tydzień przed wydarzeniem (tj. 

14.05.2015r.). 

 

Organizatorzy dopuszczają prezentację w formie ustnej podczas sesji VARIA lub sesji tematycznej – 

jeśli praca będzie odpowiadać jej zakresowi tematycznemu i otrzyma zgodę Komitetu Naukowego. 

 

Wymagania techniczne 

1. Abstrakt powinien zawierać:  

a) Tytuł pracy;  

b) Pełne imię i nazwisko autora (autorów);  

c) Instytucję naukową z której pochodzi praca;  

d) Streszczenie pracy;  

e) Słowa kluczowe; 

  

Maksymalna wielkość abstraktu to jedna strona A4 przy użyciu czcionki Times New Roman, 

rozmiar czcionki 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza. 

 

Plik zawierający abstrakt powinien być zapisany w formacie .doc i zatytułowany wg schematu: 

[Nazwisko pierwszego autora]_[Imię pierwszego autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu 

pracy]_Abstrakt.doc 

 

!!! Abstrakty, które nie będą przygotowane wg powyższych wytycznych nie będą brane pod 

uwagę podczas oceny !!! 

 

W 

http://www.sknmm.wordpress.com/
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2. Tekst pełnej pracy powinien zawierać: 

1) Tytułu pracy 

2) Pełnego imienia i nazwiska autora (autorów) 

3)  Instytucji naukowej z której pochodzi praca  

4) Ponadto praca powinna zawierać: 

a) wstęp;  

b) materiał i metody;  

c) wyniki badań;  

d) dyskusja;  

e) wnioski 

f) wykaz piśmiennictwa 

g) tabele i ryciny. 

 

Maksymalna wielkość artykułu: 12 stron A4 przy użyciu czcionki Times New Roman,  

rozmiar czcionki 12 pkt z interlinią 1,5 wiersza. 

  

Plik zawierający pracę powinien być zapisany w formacie .doc (lub PDF) i być zatytułowany wg 

schematu:  

[Nazwisko pierwszego autora]_[Imię pierwszego autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu 

pracy]_Praca.doc (lub .pdf) 

 

!!! Prace, które nie będą przygotowane wg powyższych wytycznych nie będą brane pod uwagę 

podczas oceny !!! 

 

  

Abstrakty oraz prace prosimy wysyłać na adres ssnwdzp@gmail.com 

Plakaty będę zbierane w trakcie rejestracji i rozwieszane podczas pierwszego dnia Konferencji. 
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