
REGULAMIN 

L Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych i V Międzynarodowej Konferencji 

Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie 

§1 

 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem L Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych i V 

Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie jest 

Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

2. Konferencja jest objęta patronatem honorowym JM Rektora PUM  

prof. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego. 

3. Konferencja odbywa się w dniach 13.-15. marca 2020 roku, w budynku Rektoratu 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1. 

§2 

 PRACE 

1. Autorami prac mogą być studenci wszystkich Uczelni Medycznych. Sesja plakatowa jest 

skierowana do doktorantów nauk medycznych. 

2. Absolwenci Uczelni Medycznych do jednego roku od absolutorium mogą być 

współautorami prac, jeśli wyniki zawarte w prezentowanej pracy są kontynuacją badań 

młodego naukowca zapoczątkowanych jeszcze w czasie studiów. 

3. Zgłaszane prace muszą być oryginalnym osiągnięciem studentów, co oznacza, że muszą oni 

uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji pracy. Opiekun koła może jedynie 

nadzorować realizację pracy i przygotowania do wygłoszenia. 

4. Nie dopuszcza się zgłaszania prac będących częścią badań własnych opiekunów kół 

naukowych lub innych pracowników jednostki, w której badania są prowadzone. Tematyka 

prac może być związana z zainteresowaniami naukowymi opiekuna koła i jednostki. 

5. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy wynosi 5 osób. Pracę wygłasza jedna osoba, 

wpisana jako pierwszy autor. Do dyskusji zostanie poproszony cały zespół. 

6. Streszczenia prac należy przesłać na e-mail: stn@edu.pum.edu.pl, w tytule: OKSUM, nazwa 

sesji. Streszczenia powinny być przygotowane według wzoru opublikowanego na stronie 

Konferencji. Dopuszczalne rozszerzenia: .doc, .docx., .rtf, .odt. 

7. Ostateczny termin przesyłania streszczeń prac upływa 07.02.2020 31.01.2020.. Streszczenia 

nadesłane po tym terminie lub w inny niż wskazany sposób nie będą przyjmowane. 

Dopuszczalna długość streszczenia wynosi 450 słów, w przypadku prac oryginalnych 

powinno ono zawierać: wstęp, cele pracy, metody, wyniki, wnioski, w przypadku case 

report: wstęp, opis przypadku, wnioski. Streszczenie nie może zawierać tabel i wykresów. 

8. Wszelkie zmiany do zgłoszonych streszczeń muszą być wysłane do 07.02.2020 31.01.2020. 



9. Studenckie Towarzystw Naukowe nie bierze odpowiedzialności za treść streszczenia. 

10. Praca może być wygłoszona w języku polskim bądź angielskim – autorzy dokonują wyboru 

podczas rejestracji streszczenia, którego język musi być adekwatny do wybranego. 

11.  Lista zakwalifikowanych na Konferencję prac zostanie podana do wiadomości do dnia 

7 lutego 14 lutego 2020 roku. 

12. Minimum 5 prac, autorstwa minimum 3 rożnych zespołów badawczych, musi zostać 

zgłoszonych, aby utworzyć daną sesję. 

13. Prace wygłoszone na Konferencji mogą oceniać tylko i wyłącznie Członkowie Jury danej 

Sesji. 

14. Prezentacje prac powinny być przygotowane w programie Power Point lub formacie PDF. 

Wszystkie prezentacje należy dostarczyć Organizatorom najpóźniej do dnia 6 marca 2020 

roku - wysyłając na e-mail: stn@edu.pum.edu.pl, w tytule: OKSUM, nazwisko osoby 

prezentującej. W dniu prezentacji należy posiadać kopię zapasową pliku na nośniku danych. 

15. Czas przeznaczony na prezentację pracy wynosi 10 minut i 5 minut na dyskusję. Zaś w 

przypadku sesji case report - prezentacja pracy w ciągu 7 min oraz 3 min na dyskusję. W 

zależności od ilości zgłoszonych prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia 

czasu prezentacji - w razie potrzeby uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie z 

wyprzedzeniem. 

16. Jedynym dowodem uczestnictwa w L Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów 

Uczelni Medycznych i wygłoszenia pracy jest Certyfikat Uczestnictwa wystawiany po 

zamknięciu obrad. Osobom, które nie przybyły na Konferencję lub nie wygłosiły pracy 

Certyfikaty nie zostaną wydane. 

§3 

 REJESTRACJA 

1. Rejestracja uczestników czynnych i biernych Konferencji odbywa się drogą elektroniczną 

poprzez dokonanie zgłoszenia w formularzu: https://www.pum.edu.pl/formularze/50.-

ogolnopolska-5.-miedzynarodowa-konferencja-studentow-uczelni-medycznych/ 

2. Rejestracja jest aktywna od 1 stycznia do 14 lutego 2020 roku. 

3. Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana zobowiązany jest do uiszczenia 

opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł. Opłata jest bezzwrotna. 

4. W przypadku braku wniesienia opłaty konferencyjnej, przez co najmniej jednego ze 

współautorów, praca zostanie zdyskwalifikowana. 

5. Wpłaty należy dokonać na numer konta 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 w tytule 

przelewu umieszczając: STN opłata konferencyjna 2020 – imię i nazwisko. Dane: Pomorski 

Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin. 

6. Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 14 lutego 2020 roku. 

https://www.pum.edu.pl/formularze/50.-ogolnopolska-5.-miedzynarodowa-konferencja-studentow-uczelni-medycznych/
https://www.pum.edu.pl/formularze/50.-ogolnopolska-5.-miedzynarodowa-konferencja-studentow-uczelni-medycznych/


7. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny jest jednoznaczne z akceptacją 

powyższego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


