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Regulamin 

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

 

„Współczesne metody analityczne w farmacji i w medycynie” 

Wrocław, 9 kwietnia 2018 r. 

  

1. Konferencja Naukowa ,, Współczesne badania analityczne w farmacji i w medycynie” 

odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku na  Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem 

Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

przy ulicy Borowskiej 211a. pod Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału 

Farmaceutycznego prof. dr hab. Haliny Grajety. 

2. Organizatorami Konferencji są:  

Zakład Farmacji Przemysłowej 

Katedra i Zakład Farmakognozji  

Katedra i Zakład Toksykologii 

oraz następujące koła naukowe działające przy Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu: 

Studenckie Koło Naukowe Farmacji Przemysłowej, 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji 

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii 

3. Autorami prac przeglądowych i eksperymentalnych mogą być zarówno pracownicy 

naukowi, studenci oraz doktoranci.  

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, wysłanie tematu pracy oraz abstraktu do 

20.03.2018 drogą elektroniczną na adres: adam.kowalczyk@umed.wroc.pl. Nazwa 

pliku musi zawierać dane osoby zgłaszającej. 

5. Abstrakty muszą zostać opracowane zgodnie z wymogami zamieszczonymi na stronie 

Konferencji, oraz w przypadku studentów powinny być uprzednio poddane ocenie 

pracownika naukowego lub opiekuna Koła Naukowego. 

6. Decyzje o kwalifikacji zgłoszeń do wystąpień ustnych lub sesji posterowej podejmuje 

Komitet Naukowy. O zakwalifikowanych zgłoszeniach autorzy  zostaną powiadomieni 

drogą e-mailową do 26.03.2018. 
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7. Wymiary plakatu do sesji posterowej B1 (70cmx100cm) w pionie. 

8. Zakwalifikowane wystąpienia i postery studenckie będą brały udział w konkursie 

PRAC STUDENCKICH. 

9. Czas prezentacji ustnej  wynosi maksymalnie 10 minut. 

10. Dopuszczalne jest przedstawienie wyników prac w języku polskim lub angielskim. 

11. Prezentacje multimedialne w formacie ppt, pptx lub pdf powinny być dosłane do dnia 

4.04.2018 drogą elektroniczną na adres adam.kowalczyk@umed.wroc.pl. 

12. Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych wymaganych do 

rejestracji pracy w programie Konferencji. 

13. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów 

pracy Regulaminu Konferencji. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub 

łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany niniejszego 

regulaminu. 

 

 


