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Temat przewodni tegorocznej Sesji Konkursowej „#holistycznie”.
Prace konkursowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin pediatrii i neonatologii.
Autorami nasyłanych prac mogą być jedynie studenci Uczelni Medycznych.
Abstrakt zgłoszony do Sesji Konkursowej może mieć maksymalnie dwóch współautorów.
Jedna osoba może być autorem/współautorem maksymalnie dwóch nadesłanych prac
konkursowych.
Abstrakt powinien być złożony z trzech część, tj. wstępu, opisu przypadku i wniosków.
Tekst abstraktu nie powinien przekroczyć 350 słów. Nie może zawierać wykresów, tabel i
rysunków.
W zakresie liczby słów muszą być zawarte: nazwisko i imię autora/autorów, nazwisko i imię
opiekuna naukowego, nazwa instytucji i tytuł abstraktu.
W nadsyłanych abstraktach wymagana jest czcionka Calibri 11; odstęp pojedynczy.
Abstrakt musi być zapisany w formacie PDF.
Za treść i formę abstraktu odpowiada osoba zgłaszająca pracę konkursową.
Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się przez nadesłanie abstraktu drogą elektroniczną na
adres sesja.konkursowa.oap@gmail.com. W tytule wiadomości należy zawrzeć: sesja
konkursowa – przypadek kliniczny, imię i nazwisko pierwszego autora.
Abstrakt powinien być przesłany najpóźniej do 20.01.2019 do godziny 0:00.
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy składający się z pracowników
naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Komitet Naukowy wybierze 6 najlepszych abstraktów które zostaną zakwalifikowane do sesji
ustnej, która odbędzie się 2.03.2019.
Lista zakwalifikowanych na Konferencję prac zostanie umieszczona na stronie internetowej
Konferencji po 10.02.2019.
Decyzja Komitetu Naukowego jest nieodwołalna i wiążąca.
Komitet Naukowy odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

Prezentacja zakwalifikowanych prac konkursowych
1. Autorzy zakwalifikowanych prac konkursowych muszą nadesłać prezentacje do 23.02.2019
na adres sesja.konkursowa.oap@gmail.com. Nienadesłanie prezentacji jest równoznaczne z
wykluczeniem z Sesji Konkursowej
2. Przypadek prezentowany jest przez jedną osobę.
3. Czas przeznaczony na prezentację pracy konkursowej wynosi 10 minut. Jest on
nieprzekraczalny i będzie rygorystycznie przestrzegany przez Przewodniczącego Komitetu
Naukowego
4. Autorzy prezentujący swoją pracę będą mieć do dyspozycji rzutnik multimedialny.
Prezentacje powinny być zapisane na płycie CD-R lub innym nośniku w programie Power
Point (w formacie .ppt lub .pptx) lub Prezi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niezgodność oprogramowania.

5. Prezentacje w innym formacie niż Power Point lub Prezi nie będą przyjęte i dopuszczone do
prezentacji.
6. Spośród wygłoszonych prezentacji zostaną wyłonione na zasadzie konkursu 3 najlepsze prace
(I miejsce oraz I wyróżnienie i II wyróżnienie).
7. O kolejności miejsc będzie decydowała suma punktów przyznana przez członków Komitetu
Naukowego. W sytuacji, gdy dwie lub więcej prac uzyskają identyczną liczbę punktów, głos
decydujący o przyznaniu miejsc będzie mieć Przewodniczący Komitetu Naukowego.
8. Komitet Naukowy będzie oceniał następujące walory prac konkursowych:
sposób
prezentacji, wartości merytoryczne pracy, zgodność pracy z tematem.
9. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom i nagrodę.
10. W przypadku, gdy wyróżniony przypadek posiada dwóch autorów, dyplom otrzymuje tylko
osoba prezentująca pracę.

