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Regulamin zgłaszania prac na 
XI Studenckie Sympozjum Naukowe II 

Międzynarodowe  
Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego 

organizowane przez Studenckie Koło Naukowe 
Młodych Menedżerów  

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Studenckiego Sympozjum 
Naukowego „Wrocławskie Dni Zdrowia 
Publicznego” (zwanego dalej Sympozjum) oraz 
Konkursu Prac Naukowych (zwanego dalej 
Konkursem) jest Komitet Organizacyjny i Naukowy 
XI Studenckiego Sympozjum Naukowego II 
Międzynarodowe „Wrocławskie Dni Zdrowia 
Publicznego” (zwany dalej Organizatorem). 

2. Wybrane w trakcie Konkursu prace zostaną 
wygłoszone podczas Sesji VARIA 
lub przedstawione podczas Sesji Plakatowej 
Sympozjum, które odbędzie się  
dniach 24-25.05.2018 r.  

 
II. Skład Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego 



1. Przewodniczący: 
prof. dr hab. Andrzej M. Fal – Katedra Zdrowia 
Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 

2. Sekretarz: 
dr Jolanta Grzebieluch – Zakład Organizacji i 
Zarządzania  
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu  

3. Zastępca Sekretarza: 
mgr inż. Dorota Kiedik – Zakład Ekonomiki i Jakości 
w Ochronie Zdrowia  
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu  

4. Członkowie: 
- dr Anna Felińczak – Zakład Organizacji i 

Zarządzania  
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 

- dr Piotr Karniej – Zakład Organizacji i Zarządzania 
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu  

- dr Aureliusz Kosendiak - Zakład Organizacji i 
Zarządzania  
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 

- dr Ewa Kuriata-Kościelniak -  Zakład Organizacji i 
Zarządzania  
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 

- dr Monika Wójta-Kempa – Zakład Medycznych 
Nauk Społecznych  



na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu  

- dr Izabela Witczak - Zakład Ekonomiki i Jakości w 
Ochronie Zdrowia  
na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 

- mgr Janina Kulińska- Zakład Organizacji i 
Zarządzania na Uniwersytecie Medycznym im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 
5. Organizatorzy: 

- Członkowie Studenckiego Koła Naukowego 
Młodych Menedżerów 

- Katedra Zdrowia Publicznego 

6. Komitet Organizacyjny: 
- Paulina Kułaga – Przewodnicząca SKN Młodych 

Menedżerów 
- Adrianna Wołyniak – Wiceprzewodnicząca SKN 

Młodych Menedżerów 
- Aleksandra Wieczysta – Sekretarz SKN Młodych 

Menedżerów 
 
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Czynnymi uczestnikami Konkursu mogą zostać 
studenci oraz doktoranci, którzy: 
a) Wypełnili formularz rejestracyjny za 
pośrednictwem strony: 
https://sknmm.wordpress.com 
b) W wyznaczonym i nieprzekraczalnym 
terminie do 20.04.2018 r. przesłali abstrakt 
na adres mailowy: ssnwdzp@gmail.com 

https://sknmm.wordpress.com/
mailto:ssnwdzp@gmail.com


2. Abstrakty wysłane po terminie nie będą brane 
pod uwagę. 

  
IV. Zgłoszenie prac konkursowych 

1. Temat pracy powinien być związany z tematem 
Sympozjum, tzn. powinien poruszać tematy takie 
jak: 

 Zarządzanie zasobami w Zdrowiu Publicznym 

 Innowacyjne rozwiązania w Zdrowiu 
Publicznym 

 Miejsce i rola mediów w ochronie zdrowia 

 Programy zdrowotne i społeczne 
 

Prace nie spełniające tego warunku nie będą 
zakwalifikowane do wygłoszenia w sesji 
VARIA oraz sesji plakatowej podczas 
Sympozjum! 

2. Jeden autor może być przypisany maksymalnie 
do 2 prac! 

3. Uczestnicy czynni są zobowiązani do nadesłania 
abstraktów w wyznaczonym terminie. 

4. Abstrakt powinien zawierać następujące 
elementy: 

 Tytuł, 

 Autorów pracy wraz z afiliacjami (pełna i 
oficjalna nazwa instytucji, z której pochodzi 
autor), 

 Imię i nazwisko opiekuna pracy naukowej 
(jeśli jest to praca studencka). 

 Treść abstraktu, która powinna składać się z 
następujących elementów: 



- Wprowadzenie,  
- Cel pracy,  
- Metoda badania,  
- Wyniki,  
- Wnioski, 
- Słowa kluczowe. 

5. Abstrakt powinien być napisany w języku polskim 
lub angielskim. 

6. Treść́ abstraktu: objętość́ streszczenia (nie licząc 
tytułu, nazwiska autora, 
współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może 
przekraczać́ 250 słów. 
 Formatowanie: czcionka Times New Roman 12, 
odstępy 1,5 wiersza, wyjustowanie. 

7. Abstrakt powinien być przesłany w formacie DOC 
lub DOCX. 

8. W abstrakcie nie należy umieszczać́ rycin, 
wykresów ani zdjęć́. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
odrzucenia abstraktu w przypadku nie spełnienia 
wymogów regulaminowych.  

10. Organizator zobowiązuje się do mailowego 
poinformowania autorów o zakwalifikowaniu ich 
pracy do wygłoszenia podczas Sympozjum. 

11. Autor może podczas zgłoszenia pracy na 
Sympozjum wybrać formę w jakiej będzie ona 
przedstawiana (prezentacja ustna lub plakat). 

12. Ostateczną decyzję o formie prezentacji 
podejmuje Komitet Naukowy. 

 
V. Prezentowanie prac 



1. Przy zgłoszeniu pracy (abstraktu) uczestnicy 
wskazują preferowany sposób prezentacji: 
ustna/plakat/obojętnie. 

2. Po pierwszym etapie Konkursu – Organizator 
poinformuje czynnych uczestników  
o formie prezentacji (plakat/sesja ustna).  

3. W zalezności od sposobu prezentacji autorzy 
przygotowują prace w następujący sposób:  

Prezentacje ustne podczas Sesji VARIA: 
 

 Zakwalifikowane do wygłoszenia podczas 
Sympozjum prace powinny być przedstawione 
w formie prezentacji komputerowej w programie 
Power Point lub Prezi. 

 Prezentacje powinny być przesłane na adres 
mailowy: ssnwdzp@gmail.com najpóźniej do 
20.05.2018 r.  

 Uczestnicy czynni będą mieli do dyspozycji 
podczas wygłaszania prelekcji laptop oraz 
rzutnik. 

 Czas przeznaczony na prezentację pracy 
wynosi 10 min.  

 Organizatorzy decydują o kolejności 
wygłaszania prezentacji. 

 W przypadku, gdy prelegent nie będzie mógł 
dotrzeć na Sympozjum, powinien on jak 
najszybciej poinformować o tym Organizatora 
drogą mailową. 

 Trzy najlepsze prace wybrane przez Komitet 
Naukowy zostaną nagrodzone. 

 Autorzy najlepszej pracy bedą mieli możliwość 
bezpłatnej publikacji parcy w czasopiśmie: 



Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne lub Public 
Health Forum po spełnieniu wymogów 
redakcyjnych pism. 

Sesja Plakatowa 

 Wymagana wielkość plakatu to format A1 
(594×841 mm). 

 Na plakacie należy umieścić: 
- Tytuł, 
- Autorów pracy wraz z afiliacjami (pełna i 

oficjalna nazwa instytucji, z której pochodzi 
autor), 

- Imię i nazwisko opiekuna pracy naukowej 
(jeśli jest to praca studencka), 

- Pozostałe elementy dotyczące 
najważniejszych obszarów przesłanej pracy. 

 Na czas trwania Sympozjum plakaty zostaną 
wywieszone w miejscu odbywania się 
Sympozjum. 

 Trzy najlepsze plakaty wybrane przez Komitet 
Organizacyjny i Naukowy zostaną nagrodzone. 

 Plakaty powinny być dostarczone 
Organizatorom najpóźniej pierwszego dnia 
Sympozjum przed rozpoczęciem Sesji. 

 
VI. Zasady oceny prac 

1. Komitet naukowy będzie oceniał prace w skali 1 
do 6 w trzech kategoriach:   

 Treść i wyniki, 

 Zastosowana metoda, 

 Prezentacja podczas Sympozjum ustna lub 
plakat. 



 
VII. Etapy Konkursu – NAJWAŻNIEJSZE TERMINY 

1. Zgłoszenie abstraktu – do 20.04.2018 r. 
2. Decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu pracy 

na Sympozjum oraz podanie formy prezencji – 
06.05.2018 r. 

3. Nadsyłanie prezentacji multimedialnych (prac 
zakwalifikowanych do prezentacji ustnych) – do 
20.05.2018r.  

4. Dostarczenie plakatu – w dniu rozpoczęcia 
Sympozjum podczas rejestracji, najpóźniej  przed 
sesją plakatową. 

5. Nadsyłanie pełnych prac nagrodzonych 
wystąpień – po ustaleniu z wydawnictwem. 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i 
przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora na potrzeby Konkursu Prac 
Naukowych. 

2. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres 
mailowy: ssnwdzp@gmail.com. 

3. Wszystkie kwestie nieregulowane niniejszym 
regulaminem rozstrzyga Organizator. 


