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Streszczenia wystąpień prezentowanych podczas Konferencji wydane zostaną
w monografii konferencyjnej.
Streszczenia proszę przysyłać na adres: konferencja@wsbip.edu.pl
Prosimy o przygotowanie tekstu streszczenia w j. polskim i angielskim, według
poniższych wytycznych:
Czcionka tekstu: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1 pkt
Maksymalnie 2000 znaków (ze spacjami)
Osoba głosząca wystąpienie powinna być wyróżniona podkreśleniem
Format streszczenia (PRZYKŁAD):
EDUKACJA PACJENTA Z CUKRZYCĄ (14 pkt)
Jan Nowak1, Katarzyna Nowak2, Jan kowalski1, Paweł Nowy2(12 pkt)
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Streszczenie
Wprowadzenie
Cel
Materiał i metody
Wyniki
Wnioski
Słowa kluczowe (max. 5 słów)
Abstract
Introduction
Aim
Material and research methods
Results
Conclusions
Key words (max 5 words)

Katedra X, WSBiP (11 pkt)
Katedra Y, Uniwersytet X (11 pkt)

Wytyczne publikacji w monografii
Prace winny być napisane w edytorze tekstu Word, czcionka Times New Roman „12”. Tekst
przygotowany w formacie A4, nie powinien być wyjustowany.
Na pierwszej stronie należy podać:


Tytuł pracy w języku polskim i angielskim



Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych należy przypisać Autorów do ośrodków z których pochodzą



Pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej)



Streszczenie w języku polskim i angielskim



Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 – opisujących przedmiot pracy, jeśli to możliwe – zgodnie z Index Medicus Subject Headings (MESH)

Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) dla prac oryginalnych winno
zawierać od 200 do 250 słów w układzie - Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki,
Wnioski/Podsumowanie; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.
W zależności od rodzaju, praca powinna być podzielona na:


Praca oryginalna – wstęp (wprowadzenie do zagadnienia, opis problemu i założenia),
cel(e) pracy, materiał i metody (opis projektu badania naukowego, miejsca), wyniki,
omówienie (na tle aktualnego piśmiennictwa) i wnioski (nie powinny być powtórzeniem wyników badań)



Praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie i wnioski



Praca poglądowa – wstęp, rozwinięcie omawianego tematu, wnioski

Wymagania co do objętości prac
Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 14 stron maszynopisu, wliczając w to
stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

Prace kazuistyczne: objętość do 9 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa
kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;
Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron łączne z
piśmiennictwem;
Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu,
nie należy stosować skrótów w tytule pracy. Niezależnie od tematyki w tekście należy używać
międzynarodowych nazw leków.
Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny
być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar SI.
Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu pracy – pisane taką samą czcionką jak
tekst, ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście oznaczonych w nawiasach
kwadratowych (standard Vancouver). Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje
opublikowane. W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście
pracy.
Nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania,
nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a)
Redaktora(ów) odpowiedzialnego oraz skrót red. podaje się przed tytułem książki; przy
opisach rozdziałów książek należy podać Autora(ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po
oznaczeniu „W”, tytuł całości, Autora(ów) Redaktora(ów) całości, oznaczenie części
wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron na których zaczyna
się i kończy utwór, np.
Książka (całość):
Maramorosch K, Shope RE. Invertebrate Immunity. Academic Press. New York, San
Francisco, London 1976.

Rozdział w książce:
Bron J.D. Early events in the infection of the arthopod gut by pathogenic insect viruses. In:
Invertebrate Immunity. Ed. Maramorosch K, Shope RE. Academic Press. New York, San
Francisco, London 1976; 80-111.

Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych W: Chirurgia dla pielęgniarek.
Red. Rowiński W, Dziak A, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 48-72.

Dokumenty elektroniczne online
Obowiązują te same zasady piśmiennictwa jak przy dokumentach drukowanych. Na końcu
należy umieścić po przecinku [datę dostępu] i adres internetowy.
Przykład:
Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst
medycznego problemu, Warszawa, [dostęp: 2010.03.03]
www.swps.edu.pl/new_www/UserFiles/File/EFS/Publikacje?1_3.pdf.

