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Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji
Naukowej pod hasłem Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie
”
i rehabilitacja” organizowanej przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie, w dniach 26-27 października 2018 roku.
Bez względu na to, jak bardzo zmienia się świat, zdrowie człowieka pozostaje jedną z najwyższych wartości. Stanowi ono centrum zainteresowania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego. W każdej z tych profesji nadrzędnym celem
jest dbałość o jakość życia oraz dążenie do wypracowania u pacjentów i podopiecznych
przekonania o tym, że ich stan psychofizyczny w dużej mierze zależy od nich samych.
Profesjonalizm w pracy zawodowej wymaga od nas – przedstawicieli wymienionych
zawodów – ciągłego rozwoju, twórczych poszukiwań, dyskusji i doskonalenia umiejętności
praktycznych. Najlepszą ku temu okazją są spotkania naukowe. Mamy nadzieję, że dwudniowe spotkanie w murach naszej Uczelni umożliwi Państwu wymianę myśli, nawiązanie
nowych kontaktów i rozpoczęcie kolejnych projektów badawczych w międzyośrodkowych
zespołach.
Serdecznie zapraszamy Państwa do Tarnowa, urokliwego miasta w południowej Małopolsce
oraz do naszej Uczelni, najstarszej wyższej szkoły zawodowej w Polsce świętującej
w bieżącym roku 20-lecie powstania.
SESJE TEMATYCZNE
I. Edukacja prozdrowotna w trosce o jakość życia
pacjenta
II. Wsparcie osób z obniżoną sprawnością w dążeniu
do niezależności życiowej
III. Pielęgnowanie i rehabilitacja w chorobach
wieku rozwojowego
IV. Aktywność fizyczna niezbędnym elementem
prawidłowego rozwoju i zdrowia
V. Varia
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OPŁATA KONFERENCYJNA
UCZESTNIK

Do 18 maja 2018 r. Po 18 maja 2018 r.

Udział czynny

200 zł

250 zł

Cudzoziemcy

50 €

65 €

Doktoranci

100 zł

150 zł

Studenci

50 zł

100 zł

Udział bierny
Udział w imprezie
towarzyszącej 26.10.2018

100 zł

150 zł

100 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto PWSZ w Tarnowie,
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów,
nr rachunku bankowego: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446
z dopiskiem: Konferencja Zdrowie 2018.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz
rejestracyjny na stronie internetowej:
www.pwsztar.edu.pl otwierając link Międzynarodowa
Konferencja Naukowa Zdrowie i aktywną podstronę
Rejestracja on-line.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Konferencji pod nr telefonu: tel.+48 665 531 298
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00)

WAŻNE TERMINY
Do 18 maja 2018 roku
Zgłoszenie uczestnictwa,
nadesłanie streszczenia
w języku polskim
i angielskim, niższa opłata
za uczestnictwo.
Do 8 czerwca 2018 roku
Nadesłanie streszczenia
pełnej wersji pracy.
Przesłanie pełnej wersji
pracy do 8 czerwca jest
podstawowym warunkiem
– po akceptacji Komitetu
Naukowego – zamieszczenia
pracy w monografii.
Zachowanie powyższego
terminu pozwoli na wydanie
monografii na czas
konferencji.
Do 28 września 2018 roku
Nadesłanie e-posteru.

WYMAGANIA EDYTORSKIE
PRAC DO PUBLIKACJI W MONOGRAFII
Prace zaprezentowane podczas konferencji, po uzyskaniu
pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii
w języku polskim lub angielskim.
STRESZCZENIE
Streszczenie referatu lub plakatu należy przygotować
w języku polskim i angielskim według następujących
wytycznych:
PRACE O CHARAKTERZE BADAWCZYM I KAZUISTYCZNE

· Streszczenie (do 300 słów w danej wersji językowej)
podzielone na: Wstęp i cel pracy, Materiał i metody,
Wyniki, Wnioski
· Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
(3-5 słów kluczowych)
· Tekst pracy w języku polskim lub angielskim
podzielony na: Wstęp i cel pracy, Materiał i metody,
Wyniki, Wnioski
PRACE O CHARAKTERZE POGLĄDOWYM

· Streszczenie (do 300 słów w danej wersji językowej)
nie podzielone sekcje
· Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
(3-5 słów kluczowych)
· Tekst pracy w języku polskim lub angielskim może być
podzielony na podrozdziały
Planowane są ustne prezentacje prac w sesjach
tematycznych oraz sesja plakatowa (e-postery).
Czas wystąpienia w sesji ustnej 10 minut.
Streszczenia i pełną wersję pracy w formie elektronicznej
należy przesłać w plikach formatu Word i pdf. na adres:
konferencja_ioz@pwsztar.edu.pl
INSTRUKCJE DLA AUTORÓW PLAKATU
ELEKTRONICZNEGO:
Plakat elektroniczny powinien zostać przesłany
w formacie pdf na adres e-mail:
e-poster@pwsztar.edu.pl do dnia 28 września 2018 roku.
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