Wytyczne streszczenia i prezentacji multimedialnej
I STRESZCZENIE
1. Streszczenie powinno być napisany w języku polskim.
2. Streszczenie powinno zawierać kolejno następujące dane:
• Pełne imię i nazwisko autora/-ów
• Nazwa uniwersytetu lub nazwa jednostki ochrony zdrowia
• Tytuł pracy
3. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć strukturę:
• Wstęp
• Cel
• Materiał i metody
• Wyniki
• Wnioski
• Słowa kluczowe
3.1. Słowa kluczowe: do 6 słów kluczowych w języku polskim.
3.2. Streszczenie powinno dostarczać informacji na temat podstaw badania, jego celu,
metodologii (wielkość próby, narzędzia badawcze, metody statystyczne),
najważniejszych wyników i głównych wniosków (o ile możliwe, praktycznych
zastosowań lub dalszych możliwych kierunków badań).
4. Streszczenie o charakterze opisu przypadku („case study”) powinno mieć
strukturę:
• Wstęp (opis jednostki chorobowej)
• Omówienie przypadku
• Wnioski
• Słowa kluczowe
4.1. Słowa kluczowe: do 6 słów kluczowych w języku polskim.
4.2. Streszczenie powinno dostarczać informacji na temat analizy przypadku, metod
diagnostycznych i/lub terapeutycznych wartych skopiowania oraz potencjalnych
błędów jakich należy unikać.
5. Streszczenie nie może liczyć więcej niż 2500 znaków (nie wliczamy: spacji oraz
nazwy uniwersytetu/jednostki organizacyjnej, pełnego imienia i nazwiska autora/ów, tytułu, słów kluczowych).
5.1. Tekst należy zapisać bez wyróżnień (podkreśleń, pogrubień czcionki), czcionką
12p Times New Roman, z jednym odstępem między wierszami i marginesem
normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza, bez justowania. Kursywa może być
użyta w przypadku nazw łacińskich.
5.2. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że dotyczy skrótu
standardowego np. jednostki miary. Jednostki należy podawać zgodnie z
Międzynarodowym Systemem Jednostek (SI).
5.3. Streszczenie nie może zawierać zdjęć, grafik, tabel i wykresów.

II PREZENTACJA
1. Prace zakwalifikowane do prezentacji w Sesji Prac Plakatowych i Konkursie Prac
Plakatowych powinny być przedstawione w formie prezentacji multimedialnej w
programie Power Point 97-2003 (*.ppt lub *.pptx). Prosimy nie eksportować
prezentacji do pdf.
2. Prezentacja multimedialna musi być przygotowana w języku polskim.
3. Prezentacja może zawierać do 15 slajdów, w tym slajd tytułowy. Limit ilości slajdów
nie obejmuje slajdu/ów z piśmiennictwem.
4. Slajd tytułowy powinien zawierać:
• Pełne imię i nazwisko autora/-ów
• Nazwę uniwersytetu lub nazwę jednostki ochrony zdrowia
• Tytuł pracy
Praca przygotowana przez Studentów, dodatkowo:
• Nazwa koła naukowego
• Pełne imię i nazwisko opiekuna/ów
5. Krój czcionki dowolny, w rozmiarze maksymalnie 30 pkt.
6. W przypadku filmów powinny być zagnieżdżone w prezentacji oraz przesłane
osobno (opisane imieniem i nazwiskiem autora prezentacji).
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