
  

 

 

 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji 
 

KRS: 0000616226        e-mail: kontakt@ptsf.pl 

NIP: 5272769125         strona www: www.ptsf.pl 

REGON: 364378989 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Prac Naukowych 

Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany “Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa oraz 

przebiegu II Ogólnopolskiego Konkursu Prac Naukowych PTSF (zwanego dalej 

“Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha nr 1; 02-097, Warszawa, wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616226, NIP:5272769125 

(dalej zwane “Organizatorem”). 

3. Organizator zaleca realizację Konkursu Polskiemu Towarzystwu Studentów 

Farmacji Oddział Kraków zarejestrowanemu jako organizacja studencka przy  

Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. 

§2 

4. Konkurs odbędzie się w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Studentów 

Farmacji pt.: „Nowoczesna farmakoterapia bólu w praktyce” dnia 22 września 

2018 r. w auli Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9. 

5. Celem organizacji Konkursu jest prezentacja dorobku naukowego studentów farmacji 

w zakresie nauk farmaceutycznych. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 

Rozdział 2 

Uczestnicy 

 

§3 

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletniej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność 

do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (dalej zwany “Uczestnikiem”). 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która spełnia wszystkie warunki 

wymienione w Regulaminie Konkursu, opublikowanym na stronie internetowej 
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http://ptsf.pl/dokumenty oraz dokonała rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora 

terminie. 

Rozdział 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

§4 

1. Czynnymi uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby, które dokonały rejestracji jako 

uczestnicy Konkursu, (uiściły opłatę określoną przez organizatora na podany numer 

konta) oraz wysłały abstrakt pracy w wyznaczonym terminie. 

2. Uczestnicy biorący czynny udział w Konkursie powinni dokonać zgłoszenia udziału  

w Konkursie w terminach:  

I tura rejestracji: 18 - 24 czerwca 2018 r. do godziny 23:59; 

II tura rejestracji: 23 - 29 lipca 2018 r. do godziny 23:59; 

wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny Konkursu Prac Naukowych znajdujący się 

na stronie http://ptsf.pl/kongres 

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania i akceptacji stosownych 

oświadczeń zawartych w formularzu rejestracyjnym. 

4. Do udziału w Konkursie uprawnieni są studenci farmacji wszystkich lat. 

5. Udział w Konkursie Prac Naukowych jest płatny. Cena jest każdorazowo ustalana 

przez Organizatora. Dla uczestników Kongresu udział w Konkursie jest bezpłatny. 

Opłatę rejestracyjną należy dokonać do dnia 2 lipca 2018 r. (I tura) lub do dnia 6 

sierpnia 2018 r. (II tura) oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres 

konkurs.kongres@ptsf.pl  

DANE DO PRZELEWU : 

nazwa: Anna Kolarz 

numer konta: 33 1140 2004 0000 3002 7713 7984 

tytuł przelewu: Imię, Nazwisko, Uniwersytet, Konkurs Prac Naukowych 

6. Przynajmniej jeden z autorów pracy naukowej powinien być obecny podczas 

Konkursu Prac Naukowych – prezentacji. 

7. Na Konkurs należy zgłaszać tylko oryginalne prace naukowe. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie ważnej legitymacji studenckiej 

w celu weryfikacji danych uczestnika. 

9. W  Konkursie uczestniczy maksymalnie 10 studentów farmacji. 

 

 

http://ptsf.pl/dokumenty
http://ptsf.pl/kongres
mailto:konkurs.kongres@ptsf.pl
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Rozdział 4 

Komisja Konkursowa 

§5 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi minimum trzech pracowników naukowych 

uniwersytetów medycznych, z czego jeden z nich pełni funkcję Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej. Minimum jeden członek komisji powinien być pracownikiem 

spoza wydziału organizatorów Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa poprzez głosowanie decyduje o przyznanych miejscach  

w konkursie, a o ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej przesądza większość 

głosów. 

 

Rozdział 5 

Zgłoszenie prac konkursowych 

 

§6 

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do dostarczenia abstraktów na adres e-mail: 

konkurs.kongres@ptsf.pl 

2. Abstrakt powinien być napisany w języku polskim. 

3. Abstrakt musi zawierać: imiona i nazwiska autorów, tytuł, wstęp i cel prowadzonych 

badań, materiały i metody, wyniki, wnioski oraz piśmiennictwo. 

4. Abstrakt nie może liczyć więcej niż 800 znaków wyłączając imię i nazwisko 

autora/autorów tekstu naukowego, nazwę jednostki badawczej, piśmiennictwo, oraz 

tytuł (ilość bez spacji). Szablon abstraktu podany jest w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

 

§7 

5. Tematyka pracy obejmuje zakres nauk farmaceutycznych lub medycznych. 

6. Termin nadsyłania abstraktów upływa odpowiednio: 

dla I tury 25 czerwca – 6 lipca 2018 r. do godziny 23:59; 

dla II tury 30 lipca – 11 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59. 

7. W treści wiadomości zgłaszający musi zawrzeć – imię i nazwisko, rok, stopień, 

kierunek studiów, uczelnię, oddział PTSF – członkowie PTSF, nr telefonu, adres e-

mail. 

8. Jeden uczestnik ma możliwość zaprezentowania tylko jednej pracy naukowej. 

mailto:konkurs.kongres@ptsf.pl
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9. W przypadku większej ilości zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze prace finałowe 

wg. następujących kryteriów: 

a. zgodność abstraktu ze stawianymi kryteriami formalnymi zawartymi w 

paragrafie 4 niniejszego regulaminu, 

b. wartość merytoryczna pracy, 

c. umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania 

wniosków, 

d. dobór metodyki, zakres wykonanych badań. 

§8 

10. Lista prac zakwalifikowanych do konkursu zostanie opublikowana na stronie 

Kongresu http://ptsf.pl/kongres w terminie 31 sierpnia 2018 r. 

11. Informacja na temat osób zakwalifikowanych do przedstawienia swojej pracy podczas 

Konkursu zostanie również przesłana na adresy e-mail wskazane przez uczestników. 

 

Rozdział 6 

Prace konkursowe i przebieg Konkursu 

 

§9 

1. Prace zakwalifikowane do finału Konkursu powinny być przedstawione w formie 

prezentacji multimedialnej komputerowej w programie Microsoft Power Point, Adobe 

Acrobat Reader lub Prezi. 

2. Prezentacja multimedialna musi być przygotowana w języku polskim. 

3. Maksymalny czas przeznaczony na przedstawienie prezentacji multimedialnej nie 

może trwać dłużej niż 10 minut. Przewidziane jest dodatkowe 5 minut na zadawanie 

pytań i dyskusję. 

4. Prezentacje multimedialne uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu, muszą 

być przesłane przez ich autorów na adres: konkurs.kongres@ptsf.pl najpóźniej do 

dnia do dnia 9 września 2018 r. do godziny 20:00. 

5. Nazwa pliku musi zawierać dane wg. wzoru: Imię_Nazwisko_FARMACJA_Miasto. 

6. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji podczas Konkursu laptop, rzutnik multimedialny 

oraz wskaźnik. 

§10 

7. Kolejność wygłaszanych prac zostanie podana 7 dni przed Konkursem. 

8. Nieobecność prezentera pracy naukowej w wyznaczonym terminie prezentacji 

podczas Konkursu skutkuje jego dyskwalifikacją. 

mailto:konkurs.kongres@ptsf.pl
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9. Komisja Konkursowa ocenia prezentowaną pracę wg. następujących kryteriów: 

a. Oryginalność i innowacyjność podjętego tematu – maksymalnie 5 punktów. 

b. Dobór metodyki, zakres wykonanych badań - maksymalnie 5 punktów. 

c. Forma i szata graficzna prezentacji multimedialnej, jakość przedstawionej 

dokumentacji – maksymalnie 5 punktów. 

d. Sposób wygłaszania pracy, dobór treści, układ wystąpienia – maksymalnie  

5 punktów. 

e. Umiejętność dyskutowania, wykorzystanie terminologii naukowej – 

maksymalnie 5 punktów. 

Ocenę końcową stanowi suma punktów przyznanych przez Komisję Konkursową. 

§11 

10. Komisja Konkursowa oceniając prace konkursowe przyznaje pierwsze, drugie oraz 

trzecie miejsce i wyróżnienia. 

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po wygłoszeniu prezentacji i ocenie wszystkich 

prac konkursowych przez Komisję Konkursową podczas Kongresu w dniu 22 

września 2018 r. 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§12 

1. Regulamin Kongresu oraz Konkursu dostępny jest na stronie http://ptsf.pl/kongres 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 

Regulaminu. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. 

4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: konkurs.kongres@ptsf.pl 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

mailto:konkurs.kongres@ptsf.pl
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Załącznik 1:  

Wzór abstraktu 

 

 

 

 

 

 

 

TYTUŁ PRACY (Arial, 12 pt, pogrubienie) 
1
Pierwszy autor (Arial, 10 pt, podkreślony), 

2
drugi autor, 

3
trzeci autor, 

4
czwarty autor, 

5
piąty autor (Arial, 10 pt) 

 
1
Afiliacja, 

2
Afiliacja, 

3
Afiliacja, 

4
Afiliacja, 

5
Afiliacja (Arial, 8 pt, kursywa) 

 

1. Wstęp i cel badań: (Arial, 10 pt) 

2. Materiały i metody: (Arial, 10 pt) 

3. Wyniki: (Arial, 10 pt) 

4. Wnioski: (Arial, 10 pt)  

800 znaków  

(bez spacji) 

5. Piśmiennictwo: 

(Arial, 8 pt) 

[1]. Piśmiennictwo, Piśmiennictwo, Piśmiennictwo... 

[2]. Piśmiennictwo, Piśmiennictwo, Piśmiennictwo... 

 


