
    

  

 

Regulamin zgłaszania prac  

na Konferencje VIII Warszawskie Dni Promocji Zdrowia  

organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Promocji Zdrowia  

  

I. Informacje ogólne  

  

1. Organizatorem Konferencji VIII Warszawskich Dni Promocji Zdrowia (zwanej dalej 

Konferencją) oraz Konkursu Prac Naukowych (zwanego dalej Konkursem) jest Studenckie  

Koło Naukowe Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia (zwany dalej Organizatorem).   

2. Wybrane w trakcie Konkursu prace zostaną wygłoszone podczas Sesji Studenckiej  

(23.03.2023 r.).  

  

II. Warunki uczestnictwa  

  

1. Czynnymi uczestnikami Konkursu mogą̨ zostać studenci oraz doktoranci, którzy wyznaczonym 

terminie do 17.03.2023 r. prześlą̨ abstrakt na adres mailowy:  

skn.zdrowia.publicznego@gmail.com.   

                             

  

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

  

 

 

 



    

  

 

III. Zgłoszenie prac konkursowych  

  

1. Temat pracy powinien być́ związany z tematem Konferencji, tzn. powinien poruszać́ tematy 

związane z problematyką: 

• Finansowania systemu ochrony zdrowia 

• Relacji lekarz-pacjent 

• Profilaktyki i diagnostyki chorób cywilizacyjnych  

• Roli organizacji pacjenckich w systemie ochrony zdrowia 

• Opieki farmaceutycznej 

 

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

3. Abstrakt powinien zawierać następujące elementy:   

a) tytuł  

b) autorów pracy wraz z afiliacjami (pełna i oficjalna nazwa instytucji, z której pochodzi 

autor)  

c) imię̨ i nazwisko opiekuna pracy naukowej (jeśli jest to praca studencka)  

d) wstęp 

e) cel pracy  

f) materiał i metody (praca oryginalna) 



    

  

 

g) wyniki (praca oryginalna) / podstawowe założenia (praca poglądowa) 

h) wnioski (praca oryginalna) / podsumowanie (praca poglądowa) 

i) słowa kluczowe (od 3 do 5) 

3. Abstrakt powinien być napisany w języku polskim. 

4. Treść́ abstraktu: objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora, 

współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 250 słów.  

Formatowanie: czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm; 

wyjustowanie; akapity zaznaczone wcięciami.  

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

6. W abstrakcie nie należy umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć.   

7. Organizatorzy zastrzegają̨ możliwość́ odrzucenia abstraktu w przypadku niespełnienia 

wymogów regulaminowych.  

8. Organizator zobowiązuje się̨ do mailowego poinformowania autorów o zakwalifikowaniu ich 

pracy do wygłoszenia podczas Konferencji.   

  

IV. Prezentowanie prac  

Autorzy przygotowują̨ prace w formie prezentacji ustnej.   

1. Zakwalifikowane do wygłoszenia podczas Konferencji prace powinny być przedstawione w 

formie prezentacji komputerowej w programie Power Point lub Prezi.   



    

  

 

2. Prezentacje powinny być przesłane na adres mailowy: skn.zdrowia.publicznego@gmail.com 

najpóźniej do 10.03.2023 r.  

3. Czas przeznaczony na prezentację pracy wynosi 15 min.   

4. Organizatorzy decydują̨ o kolejności wygłaszania prezentacji.   

5. Trzy najlepsze prace wybrane przez Komitet Naukowy zostaną̨ nagrodzone.   

 

V. Zasady oceny prac  

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

 Treść́ i wyniki   

 Zastosowana metoda   

 Prezentacja ustna   

  

VI. Etapy Konkursu  

  

1. Zgłoszenie abstraktu – do 17.03.2023 r.  

2. Decyzja o przyjęciu pracy na konferencji – do 20.03.2023 r.  

3. Nadsyłanie prezentacji (prac zakwalifikowanych do prezentacji ustnych) – do  22.03.2023 

r.  

4. Terminy mogą ulec zmianie.  

 



    

  

 

 

 

 

  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę̨ na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Konkursu Prac Naukowych.   

2. Wszelkie pytania prosimy kierować́ na adres mailowy: skn.zdrowia.publicznego@gmail.com  

3. Wszystkie kwestie nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.   
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