
 

 

VI Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców 

“Nauki medyczne i nauki o zdrowiu  
– BADANIA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA” 

Ogólnopolski zjazd studentów i doktorantów 

 

Dla kogo? 

VI Bałtyckie Sympozjum skierowane jest do młodych 

badaczy i naukowców: doktorów, doktorantów, studentów, 

członków kół naukowych. Zapraszamy wszystkich, którzy 

chcieliby podzielić się wiedzą uzyskaną na podstawie 

niedawno zrealizowanych projektów badawczych, jak i 

informacjami dotyczącymi projektów będących w trakcie 

realizacji. 

Zapewniamy 

 Możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń 

badawczych, projektów naukowych czy wyników 

badań podczas sesji moderowanych oraz  

sesji plakatowych, obejmujących 16 bloków 

tematycznych;  

 Materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat 

uczestnictwa; 

 Książkę streszczeń zawierającą materiał 

zaprezentowany przez uczestników konferencji; 

 Przerwy kawowe 

 Dodatkowo: możliwość opublikowania artykułu  

(w późniejszym terminie) w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym „MEDICAL & HEALTH 

SCIENCES REWIEV”. 

 
 

  

Termin: 

01 - 02 czerwca 2017 

Miejsce: 

SZCZECIN 

Zachodniopomorskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli  

ul. Gen. J. Sowińskiego 68 

 

Cena: 

Opłata za I i II wystąpienie - 200zł 

(do 15.05.2017r., sesja moderowana 

lub plakatowa) 

Opłata za każde kolejne 

wystąpienie – 50zł 

(sesja moderowana lub plakatowa) 

Opłaty dotyczą 1 osoby. Każda osoba, 

która chce wziąć czynny udział w 

prezentowaniu pracy i otrzymać 

certyfikat uczestnictwa, może to zrobić 

po uiszczeniu opłaty. 

 

Uwaga! 

Liczba miejsc ograniczona.  

Zgłoszenia:  

 Formularz na stronie: 

www.prolongavita.pl 

 tel.: 533 335 774 



 

 
 
 

 Tematy sesji 
 

 Innowacje w naukach o zdrowiu  

 Zdrowie w perspektywie ekonomicznej  

 Uwarunkowania zdrowia psychicznego  

 Cywilizacyjne problemy zdrowotne  

 Biologia medyczna  

 Prawo medyczne -  

 Edukacja, promocja zdrowia i profilaktyka  

 Współczesny wymiar pielęgniarstwa  

 Położnictwo XXI w.  

 Wyzwania współczesnej fizjoterapii  

 Dietetyka - najnowsze doniesienia  

 Geriatria i gerontologia - wyzwania i zagrożenia  

 Problemy społeczne i praca socjalna  

 Nowe technologie w medycynie i naukach o zdrowiu  

 Wymiar interdyscyplinarny medycyny klinicznej  

 Zdrowie dzieci i młodzieży - inwestycja przyszłości  

 
 

 

Streszczenia wystąpień 

Termin nadsyłania streszczeń: 15 maja 2017r. 

Forma przesyłania: streszczenia przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej: www.prolongavita.pl 

Kontakt: konferencja@prolongavita.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prolongavita.pl/


 

Komitet Naukowy 

Przewodniczące Komitetu Naukowego: 

 prof. dr hab.  

Beata Karakiewicz  

 

 prof. dr hab.  

Maria Laszczyńska 

 

 prof. nadzw. PUM 

Małgorzata Piasecka 

 

 

Rada Naukowa Instytutu Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Prolongavita” : 

  prof. dr hab. Mariusz Ratajczak 

  prof. dr hab. Jacek Kopeć 

 prof. dr hab. Andrzej Wojtczak 

 prof. dr hab. Jerzy Samochowiec 

 prof. dr hab. Kornelia Kędziora – 

Kornatowska 

 prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska 

 prof. dr hab. Ewa Stachowska 

 prof. nadzw. PUM Anna Lubkowska 

 prof. nadzw. PUM Elżbieta Grochans 

 prof. nadzw. US Kinga Flaga-

Gieruszyńska 

 dr n. med. Andrzej Szpakow 

 dr hab. Aleksandra Gaworska – 

Krzemińska 

 dr hab.  Agnieszka Samochowiec 

 dr hab.  Anna Jurczak 

 

 

 

 

Organizator 

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego PUM w Szczecinie 

ul. Żołnierska 48; 71-210 Szczecin 

Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM w Szczecinie 

ul. Żołnierska 48; 71-210 Szczecin 

 

Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Prolongavita” 

Al. Wojska Polskiego 78/17; 70–482 Szczecin 

 

Zgłoszenia i opłaty: 

 Formularza zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej: www.prolongavita.pl 
 

 

 Opłat należy dokonywać na konto:  

ING Bank Śląski 36 1050 1559 1000 0090 3048 6592 

z dopiskiem: VI Bałtyckie Sympozjum czerwiec 2017 r. 

 


