
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN prezentowania Prac Oryginalnych ustnych 
na 47 Zjeździe Psychiatrów Polskich   

8-11 czerwca 2022 roku w Łodzi 

1. Prace oryginalne:  

Prezentacja prac odbędzie się w formie krótkich referatów podczas 4 sesji prezentacji prac oryginalnych 
ustnych. Czas przeznaczony na przedstawienie pracy: 7 minut + 1minuta dyskusji (8-10 slajdów).  

Prosimy o przesłanie prezentacji – pliku .pptx o nazwie numer pracy - tytuł pracy (taki jak w programie 
szczegółowym, np. (P20)), na adres e-mail biuro@grupaconway.pl do dnia 1 czerwca 2022 roku do 
godziny 24.00. 

Prezentację należy przygotować w programie Power Point 2016 lub nowszym. Prezentacje inne niż 
Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się.  

Filmy nie powinny być umieszczane w prezentacji.  

Informujemy, że z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wykorzystanie do prezentacji własnego 
laptopa lub komputera. Prezentację można sprawdzić w pokoju slajdów przez cały czas trwania Zjazdu - 
w czasie, gdy będzie czynne Biuro Zjazdu. 

2. Sesje prac oryginalnych ustnych:  

• Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 1 - piątek 10 czerwca 2022 roku (sala D), godz. 8.00-9.00 
• Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 2 - piątek 10 czerwca 2022 roku (sala E), godz. 8.00-9.00 
• Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 3 - sobota 11 czerwca 2022 roku (sala D), godz. 8.00-9.00 
• Sesja prac oryginalnych ustnych cz. 4 - sobota 11 czerwca 2022 roku (sala E), godz. 8.00-9.00 

 
3. Przygotowanie prac (abstraktów) do prezentacji w Congress Book: 

A. Praca powinna mieć format A4, w dokumencie Word, polska czcionka Times, wielkość 
11 pkt i odstęp między wierszami: 1,0. Marginesy powinny być normalne , prawy i lewy 
po 2,5 cm, górny i dolny po 2,5 cm. 



B. Tytuł powinien być oddzielony podwójnym odstępem (pisane również tekstem 
podstawowym, bez wyróżnień i podkreśleń). 

C. Objętość pracy: minimalnie 1 strona A4 – maksymalnie 2 strony maszynopisu A4.  
D. Układ pracy: 

• Tytuł, imiona i nazwiska autorów (z tytułami naukowymi), ośrodek (ośrodki), z 
jakiego praca pochodzi: pełna nazwa szpitala, kliniki, oddziału czy zakładu, 
miasto, adres, kontakt e-mail do 1 autora pracy. 

• Tekst pracy powinien być zorganizowany następująco: wstęp, rozwinięcie 
omawianego tematu, wnioski; 

E. Prosimy o przesłanie pliku .docx o nazwie nazwisko - tytuł wykładu (taki jak w 
programie szczegółowym). 

PRACE DO PREZENTACJI W CONGRESS BOOK POWINNY BYĆ PRZESŁANE NA ADRES E-MAIL 
biuro@grupaconway.pl DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU DO GODZINY 24.00.  

Prace przesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w Congress Book. 

 


