
Regulamin

Mamy zaszczyt  zaprosić  Państwa  na  sesję  naukową,  która  odbędzie  się  w  trakcie  Jubileuszu
70-lecia  Gdańskiej  Stomatologii  -  Międzynarodowej  Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej
Onkologia we współczesnej stomatologii w dniu 28.05.2018 r. 

Informacje szczegółowe
1. Można zgłaszać pracę: oryginalną i opis przypadku. Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez 
przesłanie streszczenia pracy za pomocą formularza Google:

https://goo.gl/forms/icJVK69Iqq3uL1Vj1

Informacje, które należy zawrzeć, to:
1.1. Nazwa uczelni i jednostka naukowa,
1.2. Pełne imiona i nazwiska autorów,
1.3 Afiliacja z adresem, adresem poczty elektronicznej i numeru telefonu autora 
prezentującego pracę.
1.4. Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim)

2. Podział pracy:
2.1. Oryginalna:
Wstęp, Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski,
2.2. Opis przypadku:
Wstęp (opis jednostki chorobowej), Omówienie przypadku, Wnioski.

3. Streszczenie należy przesłać w języku polskim i języku angielskim. Maksymalna objętość całego
streszczenie to 1000 słów (po 500 słów na część polską i część angielską).
4. Czas przesyłania streszczeń upływa 30.03.2018 r. Do 01.05.2018 r. zostaną wysłane 
powiadomienia o uczestnictwie.
5. Język wystąpienia: polski/angielski.
6. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega możliwość odrzucenia streszczenia przygotowanego w 
języku, który nie posiada elementarnych cech poprawnej polszczyzny/języka angielskiego lub nie 
stoi w zgodzie z zasadami rzetelności naukowej.
7. Czas prezentacji to 10 minut. Jedyną dostępną formą prezentacji jest prezentacja w pliku *.ppt, 
*.pptx lub pdf. Prezentacja musi zawierać jeden slajd.

7.1. Plakat musi zawierać tytuł, logo uczelni, imiona i nazwiska autorów pracy wraz z 
afiliacjami, np. Jan Nowak1, Anna Kowalska2

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu X
2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu X
7.2. Układ zdjęć i treści musi być przejrzysty.
7.3. Minimalna czcionka na prezentacji to 30 pkt. Plik z prezentacją bezwzględnie musi być 
przekazany do dnia 25.05.2018 r. na adres chirstom@gumed.edu.pl. 
Prezentacje przekazane po tym terminie niestety nie będą akceptowane. 

8. Wszystkie prace zostaną wydane w książce streszczeń.
9. Wszelkie pytania i problemy prosimy kierować na adres mailowy: chirstom@gumed.edu.pl.

POWODZENIA!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FicJVK69Iqq3uL1Vj1&h=ATMYi78fIFJMhY9QL5b1i9qGySdktEUH_1374zgKWqm9JAyQhe1HTv7DMMf6xFvcChLy-Fn-rIusl2zJ9QU-_10By-SmnoCxyXB9DpLhHu6ua2bGJZwS2d9_F0sxGWGeneQlF7frVcgwZ5Gm

