REGULAMIN
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej
w Szczecinie

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny
Laboratoryjnej „Współczesna medycyna laboratoryjna” w Szczecinie jest Studenckie
Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych PUM oraz Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie.
2. Konferencja odbędzie się dnia 22 maja 2021 roku w Auli Gmachu Rektoratu
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, mieszczącego się przy ulicy
Rybackiej 1 w Szczecinie i w formie transmisji na żywo nadawanej z ww. miejsca.
3. W Auli Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego podczas
konferencji może być obecny do trzech przedstawicieli zespołu przedstawiającego
pracę w sesji plakatowej. Pozostali uczestnicy mogą uczestniczyć w konferencji
wyłącznie w formie online.
4. Link do transmisji będzie udostępniony na 2 dni przed rozpoczęciem konferencji
na wskazany e-mail w zgłoszeniu.
5. Hasłem tegorocznej Konferencji jest: „Współczesna medycyna laboratoryjna”.
6. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.
7. Oficjalną stroną internetową Konferencji jest: http://alfakonferencjewebinarium.pl/ oraz www.pum.edu.pl/konferencja stdl

PROGRAM KONFERENCJI
§2
1. Program Konferencji zawiera:
a) Konferencję Naukową, składającą się z doniesień ustnych wygłoszonych przez
zaproszonych gości.
b) Sesję Plakatową, przeznaczona dla studentów i doktorantów Uczelni
Wyższych o profilu medycznym.
2. Konferencja Naukowa oraz Sesja Plakatowa odbywać się będą równolegle.
3. Konferencja Naukowa podzielona będzie na trzy sesje doniesień ustnych.
4. Sesja Plakatowa podzielona będzie na sesję plakatową studencką oraz sesję
plakatową doktorancką, każda z nich liczyć będzie po maksymalnie 20 prac.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
§3
1. Uczestnikiem czynnym może zostać student lub doktorant zgłaszający prace
naukowe. Uczestnik czynny zobowiązany jest do przygotowania prezentacji

multimedialnej oraz plakatu naukowego.
2. Uczestnikiem biernym może zostać student, doktorant, lekarz, diagnosta
laboratoryjny, przedstawiciel innych zawodów medycznych oraz niemedycznych,
chcący
wysłuchać
sesji
doniesień
ustnych.
REJESTRACJA
§4
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
pod
adresem
strony
internetowej:
https://alfakonferencje-webinarium.pl/
2. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgodnie z podaną instrukcją.
3. Rejestracja uczestników Konferencji potrwa do 19 maja 2021 r.
4. Obowiązek rejestracji i wniesienia opłaty dotyczy wszystkich współautorów,
którzy będą obecni podczas prezentacji.
OPŁATY
§5
1. Za udział w Konferencji pobierane będą opłaty, w zależności od charakteru
uczestnictwa, których wysokość prezentuje poniższa tabela:
Uczestnictwo bierne
(opłata konferencyjna)

Uczestnictwo czynne
(uczestnik sesji
plakatowej)

- student,
- doktorant

15zł

25zł

- diagnosta
laboratoryjny, - lekarz,
- inny zawód

20zł

-

2. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podane na stronie internetowej
(https://alfakonferencje-webinarium.pl/)
konto
bankowe
Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podczas wypełniania formularzu rejestracji
w nieprzekraczalnym terminie 19 maja 2021r.
3. Uczestnicy czynni Konferencji zobowiązani będą do wniesienia opłaty po
otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu pracy. w terminie do 17 maja 2021r.

PRACE
§6
1. Autorzy są zobowiązani do przygotowania pracy w języku polskim.

2. Przyjmowane będą prace oryginalne jaki i poglądowe.
3. Streszczenia prac należy przesłać w formie programu Word (.docx, .doc) na
adres: stdl.pum@edu.pum.edu.pl, w tytule wpisując: „abstrakt, imię i nazwisko
(pierwszego autora zespołu obecny w Gmachu Rektoratu Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)”.
4. Szczegóły edytorskie prac (w tym abstraktów) zostaną umieszczone na stronie
internetowej Konferencji.
5. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.
6. Ostateczny termin przesłania streszczeń prac upływa 14 maja 2021 r.
7. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorami, możliwe
są drobne zmiany dotyczące treści streszczeń, które należy przesłać do dnia 15
maja 2021 r.
8. O kwalifikacji prac zadecyduje kolejność wysłanych streszczeń.
9. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji zostanie przesłana na
adres e-mail pierwszego autora pracy podanego w formularzu zgłoszeniowym w
terminie do 17 maja 2021 r.
§7
1. Praca może być zaprezentowana przez zespół składający do trzech osób.
2. Każdy uczestnik może zaprezentować więcej niż jedną pracę.
3. Prace prezentowane będą w formie krótkiej prezentacji multimedialnej,
wyświetlanej na ekranie oraz w formie wydrukowanych plakatów naukowych.
4. Prezentacja multimedialna powinna być przygotowana w formacie PDF lub MS
PowerPoint. Prezentację należy przesłać Organizatorom do dnia 14 maja 2021 r.
na podany adres e-mail: stdl.pum@edu.pum.edu.pl w tytule wpisując:
„Prezentacja, imię i nazwisko prezentującego”.
5. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację pracy, w formie krótkiej
prezentacji multimedialnej wynosi 4 minuty, a na dyskusję 2 minuty.
6. Plakat naukowy powinien być wydrukowany w formacie A1.
7. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia miejsca na wywieszenie
plakatów.
8.Autorzy prac zobowiązani będą do posiadania w dniu Konferencji wydrukowanego
plakatu naukowego oraz nośnika danych z wgraną prezentacją multimedialną.
10.Autorzy będą proszeni o prezentację w godzinach wyznaczonych przez Jury
(zostaną podane w terminie późniejszym).
OCENA PRAC ORAZ SPOSÓB NAGRADZANIA
§8
1. Prace w formie prezentacji multimedialnej będą podlegały ocenie przez
trzyosobowe Jury danej Sesji plakatowej, powołane przez Organizatorów,
składające się z pracowników naukowych PUM. Ocena Jury jest ostateczna.
2. Ocenianymi elementami pracy będą: wartość merytoryczna, układ (wstęp, cel,
materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski), sposób prezentacji, przestrzeganie
limitu czasu przeznaczonego na doniesienie, sposób prowadzenia dyskusji oraz

wkład własny w przygotowanie pracy. Za każde z tych elementów zostaną
przyznane punkty.
3. Prace, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów nie zostaną ocenione.
Decyzję o odrzuceniu podejmie Jury danej Sesji. Decyzja ta będzie nieodwołalna.
4. Na podstawie największej ilości punktów, przyznawanych przez Jury wyłonione
zostaną 3 najlepsze prace w każdej Sesji, którym zostanie przyznana Nagroda
Główna adekwatna do zajętego miejsca.
§9
1. W Sesji Plakatowej autorowi plakatu, który zdobędzie największą liczbę głosów,
zostanie przyznana Nagroda Publiczności.
2. Do oddania głosu uprawniany będzie każdy uczestnik, który w dniu Konferencji
będzie uczestniczył w Konferencji online i wypełni kartę głosowania dostępną na
stronie konferencji.. Karta do głosowania uprawniać będzie do oddania po jednym
głosie na wybrany plakat, zgłoszony w Sesji Plakatowej zarówno studentów jak i
doktorantów.
3. Wypełnioną kartę do głosowania należy przesłać organizatorom. Głosowanie
będzie możliwe do końca trwania przerwy pomiędzy drugą i trzecią Sesją doniesień
ustnych. Głosy zostaną zliczone przez Organizatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Każdemu uczestnikowi Konferencji zostanie wystawiony certyfikat
potwierdzający jego udział w Konferencji, przesłany w formie
elektronicznej ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania certyfikatu osobie,
która nie uczestniczyła w Konferencji oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie
wygłoszona przez jej autorów podczas Sesji Plakatowej.

