
Міжнародная канферэнцыя ў сферы прыродазнаўчых і медыцынскіх навук для
маладых навукоўцаў, аспірантаў, студэнтаў

I. АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ:

1. Канферэнцыя пройдзе 1-3 снежня 2017 года.

2. Месцам правядзення канферэнцыі з’яўляецца Люблінскі канферэнц-цэнтр, вул. Гротгера, 2
(Lubelskie Centrum Konferencyjne, Grottgera, 2) у Любліне.

II. ПРАВІЛЫ ЎДЗЕЛУ І ПРАДСТАЎЛЕННЯ ПРАЦ:

1. Выступіць на канферэнцыі могуць маладыя навукоўцы да 35 гадоў, аспіранты і студэнты 
прыродазнаўчых і медыцынскіх дысцыплін, а таксама стажоры.

2. Навуковыя працы будуць прадстаўленыя ў наступных тэматычных сесіях:

а) прыродазнаўчыя навукі: маладыя навукоўцы,

б) медыцынскія навукі: маладыя навукоўцы,

в) прыродазнаўчыя навукі: аспіранты,

г) медыцынскія навукі: аспіранты

д) прыродазнаўчыя навукі: студэнты,

е) медыцынскія навукі: студэнты,

ё) плакатная сесія прадстаўнікоў прыродазнаўчых і медыцынскіх навук: маладыя навукоўцы,

ж) плакатная сесія прадстаўнікоў прыродазнаўчых і медыцынскіх навук: аспіранты,

з) плакатная сесія прадстаўнікоў прыродазнаўчых і медыцынскіх навук: студэнты.



3. Стажоры ўдзельнічаюць у сесіях для маладых навукоўцаў.

4. Працы могуць быць прадстаўленыя на беларускай, польскай, англійскай, украінскай і 
рускай мовах.

5. На канферэнцыю прымаюцца наступныя працы: аглядныя, даследчыцкія, наглядныя або 
апісанні медыцынскіх выпадкаў, а таксама выпадкаў са сферы прыродазнаўчых або блізкіх 
навук.

6. На прэзентацыю навуковай працы адводзіцца 7 хвілін. Абмеркаванне адбудзецца пасля 
прэзентацыі ўсіх навуковых працаў на сесіі.

7. Плакат павінен быць дастаўлены ў фармаце А1, г.зн. 840 х 594 мм (+/- 20 мм).

8. Кожны даклад/ плакат будзе ацэньвацца Навуковым камітэтам, які прысудзіць Гран-пры 
канферэнцыі і ўзнагароды I, II і III ступеняў, а таксама чатыры заахвочвальныя прэміі ў 
кожнай з сесій.

III. Сертыфікаты

1. Асоба, якая выступіць з дакладам, прадставіць прэзентацыю або плакат, атрымае 
пасведчанне пра актыўны ўдзел у канферэнцыі.

2. Кожны з суаўтараў працы атрымае пасведчанне пра ўдзел у канферэнцыі.

3. Удзельнік канферэнцыі, які не прадставіць сваёй навукова працы, атрымае пасведчанне пра
ўдзел у канферэнцыі без чытання даклада.

IV. ВЫСЫЛАННЕ ПРАЦ

1. Запоўнены рэгістрацыйны фармуляр з тэзісамі даклада трэба пераслаць да 3-га лістапада 
2017 года па адрасе: kontakt@konferencjalublin.pl

2. Тэзісы павінны быць аформленыя адным шрыфтам без выдзялення болдам, курсівам, 
падкрэслівання і пункціру, абавязкова аднаго колеру, без табліц, графікаў і ілюстрацый.

3. Колькасць знакаў з прабеламі ў тэзісах не павінна быць большай за 2 тыс.

4. Колькасць аўтараў працы можа складаць максімум 5 чалавек.

5. Суаўтарамі прац могуць быць не толькі маладыя навукоўцы, аспіранты, студэнты і 
стажоры.

6. Тэзісы кожнага актыўнага ўдзельніка канферэнцыі будуць апублікаваныя ў зборніку 
тэзісаў, які атрымае чалавек, які прадставіць навуковую працу або плакат.

7. Аўтары прац пацвярджаюць, што яны знаёмыя са зместам тэзісаў, прэзентацыі або 
плаката, згодныя з публікацыяй тэзісаў, імёнаў і прозвішчаў аўтараў прадстаўленай працы, 
назваў іх устаноў у матэрыялах канферэнцыі, да прыкладу, у зборніку тэзісаў дакладаў, 
праграме канферэнцыі, вэб-сайце канферэнцыі. Падаючы заяўку на ўдзел у канферэнцыі, 
удзельнік дае згоду арганізатарам на апрацоўку персанальных звестак выключна дзеля 



патрэб канферэнцыі і паводле прынцыпаў, якія вынікаюць з агульных палажэнняў закону, з 
асаблівым акцэнтам на Закон аб абароне персанальных звестак ад 29 жніўня 1997 года (Dz. 
U. Nr 133. Poz. 833 з пазнейшымі зменамі).

8. Арганізатары пакідаюць за сабой права не прыняць навуковай працы да 12 лістапада 2017 
года, калі будзе сцверджана, што ўдзельнік парушыў акрэсленыя правілы.

9. Прэзентацыі ў фармаце ppt або pptx павінны быць дастаўленыя прынамсі за гадзіну да 
пачатку навуковай сесіі.

V. АПЛАТА

1. Кошт удзелу:

- кошт актыўнага ўдзелу складае 199 злотых за адну працу або плакат,

- удзел без прэзентацыі працы – 100 злотых.

2. Удзельнікі канферэнцыі самі пакрываць выдаткі на праезд да месца правядзення 
канферэнцыі, а таксама выдаткі на вяртанне, а таксама за магчымае размяшчэнне і начлег.

3. Аплату за ўдзел у канферэнцыі трэба перавесці на рахунак арганізатара.

4. Пацвярджэнне аплаты за ўдзел у канферэнцыі неабходна пераслаць да 15 лістапада 2017 
года.

5. Арганізатары прымуць аплату за ўдзел толькі пасля зацвярджэння прадстаўленых 
дакументаў, пра што паведамяць удзельніку канферэнцыі.

VI. ІНШЫЯ ПЫТАННІ

1. Падрабязная праграма канферэнцыі будзе абвешчаная пасля 15 лістапада 2017 года.

Арганізатары запрашаюць Вас у Люблін!
www.conferencelublin.com 
www  .  facebook  .  com  /  conference  lublin
Тэл. + 48 791 592 958
info@conferencelublin.com
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