
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wejrzenie w Nowotworzenie” 

REGULAMIN KONFERENCJI 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. „VII Konferencja Naukowa „Wejrzenie w Nowotworzenie”, zwana dalej Konferencją, jest 

organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów, działające przy 

Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. 

2. Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów kierunków medyczno-

przyrodniczych i ma zasięg ogólnopolski. 

3. Konferencja odbywa się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

4. Językiem obowiązującym na Konferencji jest język polski. 

5. Prezentowane prace mogą być zarówno pracami badawczymi, jak i przeglądowymi. 

6. Wyróżnia się dwie formy prezentacji pracy – plakat lub prezentacja multimedialna (w 

programach Prezi lub Power Point) 

UCZESTNICTWO 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie formularza rejestracyjnego i 

uiszczenie opłaty konferencyjnej. 

2. Dopuszczone są dwa rodzaje uczestnictwa – czynne i bierne. 

a. Uczestnik czynny: 

i. Zgłasza co najmniej jedno streszczenie, zaznaczając w formularzu 

rejestracyjnym preferowaną przez siebie formę prezentacji 

(plakat/prezentacja multimedialna) w terminie do 8 kwietnia 2018r. 

ii. Dokonuje opłaty konferencyjnej w wysokości 45 zł.  

iii. Wygłasza zakwalifikowaną pracę w trakcie Konferencji 

iv. Otrzymuje certyfikat czynnego uczestnictwa w Konferencji, pakiet 

konferencyjny oraz lunch 

b. Uczestnik bierny: 

i. Zgłasza uczestnictwo poprzez formularz rejestracyjny (w polu TYTUŁ PRACY 

należy wpisać: „uczestnik bierny”, a pozostałe pola – zostawić puste) 

ii. Dokonuje opłaty konferencyjnej w wysokości 20 zł. 

iii. Otrzymuje certyfikat biernego uczestnictwa w Konferencji, pakiet 

konferencyjny i karnet na lunch 

3. Zasady dokonywania opłaty konferencyjnej zostają przesyłane drogą e-mailową po 

otrzymaniu formularza rejestracyjnego przez Komitet Organizacyjny. 

4. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do poinformowania Komitetu Organizacyjnego o 

dokonaniu opłaty drogą mailową (poprzez wysłanie potwierdzenia przelewu). 

5. Nieuiszczenie opłaty konferencyjnej w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją 

z uczestnictwa w Konferencji. 

6. Organizator nie przewiduje zwrotów opłaty Konferencyjnej. 

ZASADY KWALIFIKACJI STRESZCZEŃ 

1. Streszczenia zgłaszanej pracy powinny być umieszczone w odpowiedniej rubryce formularza 

zgłoszeniowego. 



2. Każde streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów + do pięciu słów kluczowych, 

charakteryzujących pracę. 

3. Streszczenie nie może zawierać schematów, rycin, wykresów i zdjęć. 

4. Formularze rejestracyjne należy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2018r. na adres 

wejrzenie.w.nowotworzenie@gmail.com 

5. Streszczenia będą poddane ocenie przez Komitet Naukowy Konferencji – od decyzji Członków 

Komitetu Naukowego zależy przyjęcie/odrzucenie nadesłanego abstraktu. 

6. Informacja o zakwalifikowaniu pracy zostanie dostarczona do aplikujących drogą e-mailową  

najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2018r. 

ZASADY PREZENTACJI PRACY 

1. Każdą pracę (w formie prezentacji multimedialnej/plakatu) prezentuje jeden z jej Autorów, 

wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

2. Czas przeznaczony na prezentację pracy wynosi 10 minut w przypadku prezentacji 

multimedialnej i 8 minut w przypadku plakatu. 

3. Czas trwania dyskusji po prezentacji wynosi odpowiednio 5 minut dla prezentacji 

multimedialnej i 3 minuty dla plakatu. 

4. Prezentację multimedialną należy zgłosić w trakcie rejestracji w dniu Konferencji i zgrać na 

urządzenie multimedialne w sali obrad. 

5. Wymagana forma plakatu to A1 (594mm/841mm).  

KONKURS PRAC 

1. Wszystkie prace będą oceniane przez Komitet Naukowy Konferencji. 

2. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace ustne oraz trzy najlepsze plakaty. 

3. Komitet Naukowy ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

4. Na kryteria oceny składają się: 

a. Zgodność prezentowanej pracy z tematem Konferencji 

b. Wartość merytoryczna pracy 

c. Sposób prezentacji pracy 

d. Dostosowanie Prelegenta do warunków czasowych. 

UMOWY LICENCYJNE 

1. Uczestnicy zobowiązani są do zawarcia umowy licencyjnej z Biblioteką Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

2. Umowy licencyjne umożliwiają Organizatorom umieszczenie streszczeń prezentowanych 

przez uczestników prac w Książce Streszczeń.  

3. W przypadku niepodpisania umowy licencyjnej, abstrakt nadesłany przez uczestnika 

Konferencji nie zostanie umieszczony w Książce Streszczeń. 

4. Wzór umowy, którą zobowiązany jest podpisać uczestnik Konferencji, zostanie wysłana drogą 

elektroniczną tuż po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy otrzymanego abstraktu. 

5. Umowy licencyjne powinny być podpisane przez WSZYSTKICH autorów danej pracy i 

dostarczone w dwóch kopiach do rejestracji w dniu Konferencji. 

 

 

 

 



 


