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KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej
Konferencji Naukowej „Fizjoterapia i Medycyna Odnowy Biologicznej”, która
odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 roku w Wyższej Szkole Medycznej
w Białymstoku.
Podczas Konferencji wykłady i prezentacje poprowadzą najlepsi krajowi
oraz zagraniczni eksperci. Pragniemy, aby program naukowy odzwierciedlał
tytuł Konferencji. W związku z tym liczymy na Państwa głosy i udział
w dyskusjach, które pomogą przedstawić różnego rodzaju wizje i perspektywy
rozwoju Fizjoterapii oraz Medycyny Odnowy Biologicznej zarówno jako
dziedziny wiedzy medycznej jak i na poziomie kształcenia w Polsce i za granicą.
Konferencja skierowana jest do fizjoterapeutów, masażystów,
rehabilitantów, lekarzy, opiekunów medycznych, pielęgniarek, osób
pracujących w opiece społecznej oraz wszystkich zainteresowanych i zawodowo
związanych z naszą tematyką.
Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi sesjami kierunkowymi oraz
szczegółami dotyczącymi rejestracji na stronie internetowej w zakładce
Aktualności

Do zobaczenia w Białymstoku!

Dr hab. Andrzej Szpakov
Przewodniczący Komitetu Naukowego

PLANOWANE SESJE KIERUNKOWE W TRAKCIE KONFERENCJI
1.
2.
3.
4.

Fizjoterapia – perspektywy i wyzwania
Medycyna Odnowy Biologicznej i Akupunktura
Zdrowy Styl Życia
Studencka Sesja Plakatowa

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który
znajduje się na stronie internetowej http://wsmed.edu.pl w zakładce
Aktualności jak i terminowe uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Zgłoszenie
uczestnictwa w Konferencji będą przyjmowane do dnia 10 maja 2017 r.

Uczestnicy Konferencji:
• Rejestracja wczesna do 10 maja 2017 roku – 100 PLN/25 $
• Rejestracja późna od 1 maja do 31 maja 2017 roku – 150 PLN/37 $
• Rejestracja dla studentów do 10 maja 2017 roku - bezpłatna

WYSTĄPIENIA/ZGŁOSZENIE STRESZCZENIA:
Osoby zainteresowane wygłoszeniem wystąpienia (w ramach wskazanych sesji
kierunkowych) w trakcie trwania Konferencji proszone są o wypełnienie
formularza rejestracyjnego, zaznaczenie wybranego typu uczestnictwa
i terminowe uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej http://wsmed.edu.pl
w zakładce Aktualności
Termin nadsyłania streszczeń w języku polskim i/lub rosyjskim i /lub angielskim
upływa dnia 1 maja 2017 roku. Wymagania edytorskie wg wzoru
zamieszczonego w niniejszym Komunikacie.

Organizatorzy przewidują publikację prac przez Komitet Naukowy w formie
elektronicznej.

Dokładny program Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIAŁEGOSTOKU

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA W TRAKCIE KONFERENCJI

Streszczenie pracy należy przygotować w języku polskim i/lub rosyjskim i /lub
angielskim według poniższego wzoru. Streszczenia należy przesłać na adres:
shpakofff@tut.by do dnia 1 maja 2017 roku

 Imię i nazwisko każdego z autorów pracy (inicjały imion) z podkreśleniem








autora prezentującego wyniki. Dla każdego autora pracy proszę podać
pełną afiliację. Proszę podać dane autora do korespondencji (wraz
z pełnymi danymi kontaktowymi).
Tytuł wystąpienia
Struktura części głównej: wstęp/cel/materiał i metoda/wyniki/wnioski
Słowa kluczowe: maksymalnie 5
Wymagana wersja polska i anglojęzyczna lub rosyjska i anglojęzyczna
Ilość słów: maksymalnie 350; Czcionka: Times New Roman, rozmiar
czcionki tekstu głównego: 11 punktów; marginesy 2,5 cm.
Treść streszczenia powinna zostać przygotowana w pliku *.docx lub *.doc

PATRONAT HONOROWY
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