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Komunikat nr 2 

I. Zasady prezentacji oraz treści prac 

 

1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze streszczeniem 
należy przesłać na adres life4u.wsg@gmail.com 
lub ispsmed@mail.ru do dnia 25.03.2021 r.  

2. Prezentacje przesyłane są w programie Power 
Point 

3. Część pisemna powinna być przesłana wraz z 
prezentacją  do dnia 4 kwietnia 2021 r. 
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II. Wymogi formalne dotyczące układu pracy 

1. Strona tytułowa powinna zawierać ( nazwę pracy, 
nazwisko i imię autora oraz wszystkich współautorów 
oraz kierownika naukowego, nazwę kraju, miasta, 
uczelni, rok)  

2. Po stronie tytułowej: abstract w j. angielskim do 300 
słów oraz maksymalnie 10 słów kluczowych w języku 
prezentacji oraz w j. angielskim (keywords) 

3. Opisy bibliograficzne i przypisy źródłowe należy 
podawać w jednolitej formie i stosować styl 
Harwardzki ( np.(Grygajtis, 2006: 9)) 
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 III. Wymogi edytorskie 

 
1. Format : A4, maksymalnie 8 stron 

2. Czcionka: Times New Roman (Arial). 

3. Wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt. 

4. Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza 

5. Marginesy:  górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 3,5 
cm, prawy – 1,5 cm 

6. Każdy akapit należy rozpocząć wcięciem 0,5 cm. 

7. Wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer 
znajduje się u dołu strony. 
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 IV. Informacje ogólne 

 
1.  Czas na wystąpienie 10 minut + 5 minut na dyskusję. 

2. Pliki wideo nie mogą być używane w prezentacji  

 (jeśli są,  powinni być wysłane jako osobny plik). 

3.     Data wysłania pełnego programu 5 kwietnia 2021 roku. 

4. Konferencja odbędzie się na platformie Zabajkalskiego Uniwersytetu. 

5.  Aktualny link do konferencji 

 

https://vcs.imind.ru/#join:t28eb6193-c569-463b-bc1a-df2736d0aa6e 
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 V. Wysyłanie prac 

 
1. Prezentacje i prace w j. rosyjskim wysylać na adres meilowy 

ispsmed@mail.ru.   (wszystkie kraje) 

 

2. Prezentacje i prace w j. polskim i angielskim wysylać na adres meilowy 
life4u.wsg@gmail.com. (wszystkie kraje) 

 

 Ostateczny termin wysyłania prezentacji razem 
z pisemną częścią  4 kwietnia 2021 r.  
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