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WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ DO SESJI PRAC WŁASNYCH  

Konferencja  

ŻYWIENIE NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W PRAKTYCE  

22 września 2018 

 

Streszczenia prac własnych będą wykorzystane w celu wyboru prac prezentowanych w trakcie 

Konferencji oraz do publikacji w książce abstraktów.  

Prezentacje prac własnych będą odbywać się w dwóch formach: prezentacji ustnych i sesji 

plakatowej. Decyzję o formie prezentacji podejmuje Organizator wraz z Radą Naukową Konferencji 

po zebraniu zgłoszeń abstraktów, zgodnie z regulaminem konferencji dostępnym na stronie 

www.konferencja.malgorzatajackowska.com LINK 

Tematyka wystąpień powinna być zgodna z tematyką konferencji – żywienie niemowląt i małych 

dzieci, żywność dla niemowląt i małych dzieci, aspekty opieki medycznej i psychologicznej związane z 

tematyką żywienia niemowląt i małych dzieci.  

Terminy zgłoszeń tematów prac własnych: 

Od 22 czerwca do 20 lipca 2018 – zgłaszanie tematów prac własnych i przesyłanie abstraktów 

Do 3 sierpnia 2018 – kwalifikacja do sesji prac własnych i przekazanie informacji uczestnikom, którzy 

przesłali zgłoszenia do sesji prac własnych o formie wystąpienia  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów z ważnych względów i do przyjęcia wybranych 

zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sesji prac własnych.  

 

 

 

 

http://konferencja.malgorzatajackowska.com/wp-content/uploads/2018/06/reg.-konf-ywienie-niemowlt-2018.pdf
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STRESZCZENIA POWINNY BYĆ PRZYGOTOWANE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH WYTYCZNYCH: 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 

(Czcionka: Calibri; Wielkość: 12 pkt; Efekty: wszystkie wersaliki, pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; 

Interlinia: 1,5) 

Pierwszy autor1, Drugi autor2 (Czcionka: Calibri; Wielkość: 11 pkt; Efekty: pogrubienie; Akapit: 

Wyjustowany; Interlinia 1,5) 

1Afiliacje,2Afiliacje, (Czcionka: Calibri; Wielkość: 10 pkt; Efekty: kursywa; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Po: 12 

pkt.) 

Słowa kluczowe: (maksymalnie 8 słów) (Czcionka: Calibri; Wielkość: 10 pkt.; Efekty: pogrubienie; Akapit: 

Wyjustowany; Odstępy: Przed: 6 pkt.; Po: 12 pkt.) 

Treść streszczenia 

Cały artykuł napisany i zapisany w formacie „.doc” lub „.docx”, w formacie strony A4. Każda z wersji językowych 

streszczenia powinna zawierać nie więcej niż 1750 znaków (ze spacjami) i mieścić się na 2/3 strony A4. 

(Czcionka: CALIBRI; Wielkość: 10 pkt, marginesy - lewy - 2,5 cm, prawy - 2,5 cm, górny - 2,5 cm, dolny - 3 cm, 

stopka 2 cm; Efekty: brak; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Przed i Po: 6 pkt.; Interlinia 1,15) 

Prosimy o przygotowanie abstraktu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.  

Streszczenia należy zapisać w wersji .doc lub .dox, nazwa według wzoru: 

KONF2018_(IMIĘ)_(NAZWISKO).doc (dox) i przesłać mailowo na adres: 

konferencja@malgorzatajackowska.com  

UWAGA: Warunkiem udziału w sesji prac własnych jest zgłoszenie na konferencję i opłacenie udziału 

oraz przesłanie streszczenia według wytycznych. Formularz rejestracyjny znajduje się TUTAJ 

 

Kontakt z organizatorem: konferencja@malgorzatajackowska.com 

Dane organizatora: Małgorzata Jackowska, Adres: Ul. Częstochowska 20/17, NIP 5252234119 
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