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Tematyka: 
 

• problemy i wyzwania 
profesjonalnej opieki, 

• kompetencje, 
odpowiedzialność i rola 
zawodowa, 

• nowe technologie, 

• kształcenie przeddyplomowe 
i  podyplomowe, 

• zagrożenia w pracy 
pielęgniarki, 

• bezpieczeństwo pacjenta, 

• dane pacjenta w świetle 
obowiązujących przepisów, 

• pielęgniarstwo transkulturowe 
 
 

 

Uczestnicy Konferencji 
otrzymają certyfikat 

uczestnictwa, a wygłoszone 
referaty zostaną opublikowane 

w recenzowanej monografii 
 



 

Komitet Naukowy: 

 

dr n. med. Elżbieta Cipora – przewodniczący 

dr n. o zdr. Krzysztof Jakubowski 

dr n. o zdr. Magdalena Konieczny 

dr n. o zdr. Aneta Mielnik 

dr n. hum. Ewa Poźniak 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 

dr n. o zdr. Jolanta Sawicka  

 

Komitet Organizacyjny: 

 

dr n. o zdr. Krzysztof Jakubowski – przewodniczący 

dr n o zdr. Izabela Gąska 

stud. Diana Lisowska – sekretarz 

stud. Magdalena Buczkowicz 

stud. Klaudia Budzińska 

stud. Tetiana Chernysh 

stud. Karolina Hombek  

stud. Paulina Krzysik 

stud. Izabela Mazur 

stud. Karolina Milczanowska 

stud. Magdalena Słysz  

stud. Justyna Suwała 

stud. Martyna Ścieranka 

stud. Izabela Węgrzyn 

stud. Anna Wójcik 
 

Zgłoszenie uczestnictwa, abstrakt, pełną pracę, prezentację multimedialną należy przesłać 

na adres email: konferencja.pwszsanok@gmail.com do dnia 05.05.2019 r. 

Opłatę za czynne uczestnictwo w konferencji w wysokości 100 zł  należy uiścić do dnia 

05.05.2019 r. na rachunek bankowy: 

PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok 

PBS Oddział w Sanoku, nr: 97 8642 1184 2018 0050 8506 0001 

z dopiskiem: Imię i nazwisko uczestnika - konferencja studencka pielęgniarstwo 2019 

Opłata obejmuje koszt przygotowania i druku certyfikatu, streszczeń konferencyjnych, 

pracy w recenzowanej monografii, a także korzystanie z przerw kawowych. 

Opłaty konferencyjne nie obejmują kosztu zakwaterowania uczestników konferencji 

mailto:konferencja.pwszsanok@gmail.com


Kontakt:  

Diana Lisowska - sekretarz 

tel. 662 384 515 

konferencja.pwszsanok@gmail.com 

Każdy uczestnik konferencji, zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go 

na adres konferencja.pwszsanok@gmail.com 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW 

Przedstawicieli firm zainteresowanych aktywnością wystawienniczą, warsztatami lub wykładami podczas 

konferencji prosimy o kontakt na adres: konferencja.pwszsanok@gmail.com 

 

Prace zaprezentowane podczas konferencji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane 

w monografii w języku polskim lub angielskim 

Wytyczne dla autorów do przygotowania abstraktów:  

Streszczenie należy przygotować w języku polskim i angielskim 

• Streszczenia prac oryginalnych z pełnym tytułem pracy, imionami i nazwiskami wszystkich autorów, afiliacją, 

powinny zawierać do 250 słów, wstęp, cel, materiał i metody, najistotniejsze wyniki badań, wnioski oraz do 5 

słów kluczowych. 

• Streszczenia prac kazuistycznych z pełnym tytułem pracy, imionami i nazwiskami wszystkich autorów, 

afiliacją, powinny zawierać około 250 słów, wstęp, cel, materiał i metody, najistotniejsze wyniki badań, 

wnioski oraz do 5 słów kluczowych. 

• Streszczenia prac poglądowych z pełnym tytułem pracy, imionami i nazwiskami wszystkich autorów, afiliacją, 

powinny zawierać około 250 słów, wstęp, cel, rozwinięcie tematu oraz do 5 słów kluczowych. 

Wytyczne edytorskie: 

Rozmiar A4, czcionka: Times New Roman, wielkość 12 pkt. interlinia: 1,5 wiersza marginesy: -górny: 2,5 cm -dolny: 

2,5 cm -lewy: 2,5 cm -prawy: 2,5 cm, tekst wyjustowany obustronnie 

Formy prezentacji prac: 

• Ustna – czas trwania wystąpienia do 15 minut 

• Plakat – czytelny; struktura powinna obejmować tytuł, imiona i nazwiska autorów, afiliacje, wstęp, cel, 

materiał i metody, najistotniejsze wyniki badań oraz wnioski, wymiar standardowy format A0, tj. 84,1 cm 

szerokość i 118,9 cm wysokość lub A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość, orientacja pionowa, druk 

czarno-biały lub kolorowy. 

Więcej informacji na stronie internetowej: pwsz-sanok.edu.pl 
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