
REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH 

IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ 

NAUKOWYCH PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII 

„PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA” 
  

§ 1. 

  

1. Organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii i 

Psychoterapii „Po drugiej Stronie Lustra” jest Komitet Organizacyjny złożony z przedstawicieli 

Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii Dzieci 

i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii Ambulatoryjnej Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego przy Centrum Terapii Dialog, oraz Studenckiego Koła Naukowego 

Psychoterapii ,,Dialog” Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej 

Komitetem. 

 

2. Sesje prac studenckich odbędą się w dniach 10-11 października 2020r. w formie prezentacji 

online, podczas konferencji IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 

Psychiatrii i Psychoterapii „Po drugiej Stronie Lustra”, w godzinach programu wyznaczonych 

przez Komitet.  

 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie prac studenckich jest wysłanie abstraktu pracy 

naukowej poprzez formularz on-line do dnia 7 września 2020r. 

           a) W konkursie prac studenckich mogą brać udział prace oryginalne, przeglądowe, oraz 

case’y 

b) W związku z formą online konferencji, forma prezentacji wszystkich prac, zarówno 

stworzonych jako prezentacje jak i plakaty, będzie prezentowana w ujednoliconej formie prezentacji 

online. 

c) Abstrakty z nazwą pliku zgodną z tematem prezentacji prosimy przesyłać w dwóch 

formatach: .doc oraz .pdf. 

d) Abstrakty prac zgłoszonych na konferencję zostaną umieszczone w książeczce streszczeń. 

e). Wytyczne dotyczące abstraktów: 

•             Tytuł wykładu 

•             Autorzy: nazwisko i pierwsza litera imienia, bez tytułów naukowych z oznaczeniem znakiem 

„*” osoby prezentującej pracę/wybrane zagadnienie 

•             Nazwa uczelni 

•             Oficjalna nazwa SKN 

•             Opiekun SKN 

Czcionka: Arial, wielkość: 12. Całość ma mieć do 250 słów. 



f). Streszczenie nie może zawierać tabel i wykresów. 

g). Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca. 

 

4. Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza udostępnionego na stronie 

Konferencji. 

 

5. Za udział w konkursie nie będzie pobierana opłata. 

 

6. Oficjalnym językiem konkursu jest język polski.  

 

7. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są studenci studiów I stopnia, II stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych, uczelni 

wyższych kierunków powiązanych oraz lekarze stażyści, osoby szkolące się na 

psychoterapeutów. 

 

8. Komitet powoła Komisję Naukową ds. Konkursu Prac, zwaną dalej Komisją, złożoną z 

ekspertów występujących podczas Konferencji, która odpowiedzialna będzie za wybranie 

najlepszych prac spośród zgłoszonych na konferencję.  

 

§ 2. 

  

1. W ramach Konferencji planowane są następujące sesje studenckie: 

a)      prezentacji przypadków klinicznych 

b)      prezentacji prac przeglądowych i oryginalnych 

 

2. Najlepsze prace wybrane przez Komisję będą zakwalifikowane do prezentacji ustnej. 

 

3. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna. Autorzy nie otrzymają pisemnego 

podsumowania wystawionej oceny przez Komisję. 

 

4. Ostateczny termin nadsyłania prezentacji w formatach .ppt, .pptx oraz .pdf to 4 października 

2020r. 

 

5. Plik ma mieć dokładnie taką nazwę, jaki tytuł ma prezentacja. 

 

6. Niedotrzymanie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z aktywnego uczestnictwa w 

konferencji. 

 

 

 

 



§ 3. 

 

1. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę. 

 

2. Każdy uczestnik może być pierwszym autorem maksymalnie 2 zgłoszonych prac. 

 

3. Limit autorów jednej pracy wynosi 5 osób. 

 

4. Prezentacje, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów i będące częścią rozprawy 

doktorskiej bądź habilitacyjnej, nie zostaną ocenione w ramach konkursu. Decyzję o 

odrzuceniu podejmuje Komisja danej sesji. Decyzja ta będzie nieodwołalna. 

 

5. Informację o zakwalifikowaniu pracy do sesji prezentacji ustnych w języku polskim w formie 

prezentacji online, Komisja prześle na adres mailowy pierwszego autora pracy do 10 września 

2020r. 

 

6. Komitet odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

§ 4. 

  

1. Praca w sesjach prac studenckich powinna być wygłoszona przez jednego z autorów. 

 

2. Autorzy pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w programie 

Power Point (.ppt/.pptx) lub w formacie .pdf. 

 

3. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 10 minut, na dyskusję i pytania 

po każdej prezentacji przeznaczone jest dodatkowe 5 minut. 

 

4. Prezentacje ustne w formie online odbędą się przy pomocy platformy Google Meets. Link 

do spotkania zostanie przesłany na adresy e-mail zakwalifikowanych uczestników czynnych 

do dnia 9 października 2020r. Dostęp do spotkania poprzez link, będą mieli również uczestnicy 

bierni Konferencji, Komitet i Komisja. 

 

5. Prezentację należy przesłać na adres e-mail konferencji: konferencjapdsl@gmail.com 

Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie spowoduje przesunięcie wystąpienia na 

koniec sesji. 

 

6. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej na sesję wystąpienie zostanie przesunięte 

na koniec sesji. 

 

 

mailto:konferencjapdsl@gmail.com


§ 5. 

 

1. Prace prezentowane w sesji konkursowej będą oceniane przez Jury, w skład których wejdą 

pracownicy naukowi i specjaliści z dziedziny psychiatrii, psychologii, psychoterapii i 

pokrewnych. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 

2. Na podstawie wyników zamieszczonych w protokołach w każdej sesji zostaną wyłonione 

najlepsze prace. 

 

3. Komitet oraz Jury zastrzegają sobie prawo do zmniejszenia liczby przyznawanych nagród 

oraz wyróżnień. 

 

§ 6. 

 

1. sesja studencka przypadków klinicznych odbędzie się w sobotę 10 października w godzinach 

13:00 - 13:45. 

 

2. Główna sesja studencka, na której będą prezentowane prace przeglądowe i oryginalne 

odbędzie się w niedzielę 11 października, w godzinach 12:00 - 13:20 

 

3. W związku formą online Konferencji, sesja posterowa w klasycznej formie nie odbędzie 

się. Wszystkie nadesłane prace będą prezentowane w ramach dwóch sesji online. 

 

4. Osoby których prace zostały zakwalifikowane do prezentacji na Konferencji, a w 

przypadku prezentacji w formie klasycznej, planowały przedstawić poster, informujemy, że 

ze względu na formę online Konferencji, sposobem na ich przedstawienie jest zrobienie 

prezentacji w formacie .ppt, .pptx lub .pdf. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych prac 

zakwalifikowanych, czas na ich prezentację będzie wynosił 10 minut. 

 

§ 7. 

 

1. Potwierdzeniem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest dyplom Certyfikat wystawiany 

po zamknięciu Konferencji. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia dyplom 

Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w wydarzeniu, oraz w sytuacji, gdy praca nie 

zostanie wygłoszona przez jej autora. 

 

2. Szczegółowy plan sesji konkursowej z kolejnością wystąpień zostanie opublikowany na 

stronie internetowej: https://pdsl.wum.edu.pl/ 

 

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komitet. 

 



4. Komitet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 


