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Organizatorami Konferencji są:



Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu



Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Celem Konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie promocji zdrowia, dobrostanu, społecznych uwarunkowań dobrostanu oraz
wytyczenie nowych kierunków badań.
Proponowane tematy obrad:
1. Dobrostan a rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży - Wellness and health and development
of children and youth
2. Dobrostan w stomatologii - Wellness in dentistry
3. Dobrostan a długowieczność - Wellness and longevity
4. Dobrostan a komunikacja interpersonalna - Wellness and interpersonal communication
5. Dobrostan a edukacja - Wellness and education
Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z artykułami i opłatą zjazdową należy nadesłać do 15 marca
2016 roku. Koszt uczestnictwa 950,- zł obejmuje materiały zjazdowe, 2 noclegi, spotkanie powitalne, dwudniowe wyżywienie, uroczystą kolację oraz monografię z wydrukowanymi artykułami.
Nadesłane artykuły będą drukowane w monografiach z nadanym oddzielnym numerem ISBN wydane
przez NeuroCentrum Lublin.
Pierwszy autor zgłoszonego artykułu wnosi opłatę zjazdową. Opłata zjazdowa pokrywa koszt
druku jednej pracy, możliwy jest druk kilku artykułów za dodatkową opłatą 400,- zł, za każdy.
Wniesienie opłaty zjazdowej jest warunkiem druku pracy. Istnieje możliwość zamówienia większej liczby
egzemplarzy monografii, w cenie 60,- zł za egzemplarz. Wpłatę należy dokonać na konto: Kredyt Bank
S.A. O/Lublin 15 1500 1520 1215 2000 6436 0000 NeuroCentrum, ul. Hirszfelda 3/9, 20-092 Lublin, NIP
7120062846.
Zachęcamy osoby zainteresowane do kontaktu z Wandą Lewicką drogą elektroniczną
wanda.lewicka47@gmail.com lub telefoniczną 503513454; 605610215.

Każdy z artykułów będzie rozdziałem monografii. Przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe minimum 0,5 arkusza wydawniczego (tj. 20000 znaków ze spacjami) – dotyczy nauk
ścisłych i przyrodniczych. Natomiast rozdziały monograficzne o profilu humanistycznym winny mieć co
najmniej 1 arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami. Rozdziały uzyskują punktację Ministerstwa Nauki na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 1 sierpnia
2012 poz. 877) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.
Punktacja prac
w języku
polskim

w języku
angielskim

4 pkt

5 pkt

Rozdział powinien zawierać kolejno następujące dane:
a) afiliację (nazwa i miejsce zakładu pracy w języku polskim i angielskim, pełne imię i nazwisko autora (ów),
b) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
c) słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
d) krótki wstęp (omówienie niezbędnych pojęć i celu badań),
e) materiał (charakterystyka materiału badawczego),
f) metoda (zwięzłe przedstawienie stosowanej metody i technik badawczych),
g) wyniki (wskazane jest stosowanie metod statystycznych dla uwiarygodnienia wniosków),
h) omówienie wyników badań własnych (w konfrontacji z doświadczeniami innych badaczy),
i) wnioski (zwięzłe uogólnienia wynikające z badań),
j) streszczenie w języku angielskim i polskim (do 800 znaków każde).
k) piśmiennictwo powinno być ponumerowane, w porządku alfabetycznym, a każda pozycja powinna zawierać kolejno: nazwisko autora (ów) i pierwsze litery imion, tytuł pracy, wydawnictwo (lub
nazwa czasopisma) rok, strony. W przypadku trzech i więcej autorów wpisać tylko pierwszego autora i skrót „i wsp.”, np.:
1. Bohnsack E., Jackson A. (red.): Poznaj swoją osobowość. Wyd. „DEBIT”, Bielsko-Biała 1996.
2. Cloud H. i wsp.: Sztuka mówienia „nie”. Świat Książki, Warszawa 1997.
3. Płotka A.: Zdrowy styl życia psychicznego. Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2003.

Artykuły prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wanda.lewicka47@gmail.com
Zgłoszenie wraz z pracą i opłatą należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2016 roku.
Wersja elektroniczna winna być przygotowana z użyciem edytora Microsoft Word, tekst powinien być
napisany czcionką Times New Roman (CE), wielkość 10 pkt z odstępem 1,0 między wierszami i marginesami: górny – 3,5 cm; dolny 4,5 cm; lewy 3,9 cm; prawy 4,0 cm, nagłówek – 1,25 cm, stopka 5,5 cm. Niedopuszczalne są wszelkie wyróżnienia tekstu (pogrubienia i pochylenia). Akapity należy zaznaczyć tabulatorem. Cyfry używane na początku zdania należy pisać słownie. Znaki interpunkcji (kropka, przecinek,
nawias) powinny być stawiane bezpośrednio po wyrazie. Tekst, tabele, ilustracje i wykresy – wyłącznie w
edytorze Word oraz w kolorze czarno-białym, wykresy i ryciny nie powinny być umieszczanie w ramkach i
nie mogą wykraczać poza margines artykułu. Nr tabeli należy oznaczyć cyfrą rzymską, a opis tabeli powinien być umieszczony nad tabelą – np. Tab. I. Populacja badanych, natomiast rycinę, zdjęcia, wykresy należy oznaczyć cyfrą arabską i podpis powinien być umieszczony pod wykresem/ryciną/zdjęciem. Pozycje
piśmiennictwa w tekście należy pisać w kwadratowych nawiasach np. [2, 6, 9]. Niedostosowanie się do
wyżej określonych metod pisania artykułów będzie powodem zwrotu pracy do autora.
Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzowania. Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu tekstu.
Za publikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium.
Miejsce Konferencji: Zajazd Drob w Urszulinie k/Lublina.
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