


Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! 
 Jest nam niezmiernie miło powitać Was w gronie 

uczestników konferencji „MAGIS IN MEDICINAE III”.  

Hasło konferencji „magis” (łac. bardziej, więcej, lepiej) 

odzwierciedla ideę, która towarzyszy nam podczas tego 

wydarzenia - chcemy być bardziej zaangażowani w proces 

terapeutyczny przyszłych pacjentów, bardziej rozumieć, 

lepiej odpowiadać na ich potrzeby, więcej wiedzieć, więcej 

czynić dla innych.  

 Mamy nadzieję, że nasza propozycja wykładów i warsztatów 

sprosta Waszym oczekiwaniom. 



Pakiet informacyjny 

• Program konferencji – plakat 

• Rozkład budynków 

• Rejestracja, sesje wykładowe, warsztaty 

• Dojazd na miejsce konferencji 

• Informacje o komunikacji miejskiej w Poznaniu 

• „Przystanek Medyka” 

• Informacje o obiedzie 

• Kontakt do organizatorów 





Rozkład budynków 

Centrum Biologii Medycznej  

ul. Rokietnicka 8 
sesja prac studenckich, warsztaty  

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne 

ul. Przybyszewskiego 37a 
rejestracja, otwarcie i zamknięcie konferencji, 
wykłady 



Rejestracja 

• Kiedy?  

– w dniu konferencji 8:30-10:30 , 

– uczestnicy warsztatów: 8:00-8:15, 

– studenci przedstawiający prace w sesji studenckiej: 8:00-8:15. 

• Gdzie?  

– Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A 

• Co? 

– przy rejestracji każdy uczestnik otrzyma pakiet konferencyjny, 

certyfikat oraz los na loterię upominkową, 

– osoby, które wykupiły obiad otrzymają bon obiadowy. 



Sesje wykładowe 

• Wszystkie wykłady podczas konferencji odbywają się 
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym. 

• Wykłady zostały podzielone na cztery sesje, które będą 
odbywały się równolegle w dwóch salach (sale A i B).  

• Prosimy zwrócić uwagę na numery sal! 



Warsztaty 

• Zapisy na warsztaty zostaną uruchomione 8. maja. 

• Warsztaty odbędą się w godzinach 8:30-10:30  
w Centrum Biologii Medycznej oraz Centrum Kongresowo-
Dydaktycznym. 

• Uczestników warsztatów uprzejmie prosimy  
o rejestrację w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym  
w godzinach 8:00-8:15. 

• Organizatorzy wskażą Państwu miejsce warsztatów.  

• Prosimy o punktualność! 



Loteria upominkowa 

• Podczas rejestracji każdy uczestnik konferencji otrzyma  

do wypełnienia los na loterię upominkową. 

• Losy będą wydawane jedynie w godzinach przewidzianych 

na rejestrację, tj. 8:30-10:30*. 

• Upominki zostaną rozlosowane na zakończenie konferencji. 

• Nieobecność podczas losowania nagród oznacza rezygnację  

z nagrody – wylosowana zostanie kolejna osoba. 

 
*nie dotyczy studentów prezentujących prace ani uczestników warsztatów 



Jak dotrzeć? 

Tramwajem z dworca PKP: linia nr 6, kierunek: Budziszyńska  

Przystanek: Poznań 
Główny 

Przystanek: Wojskowa 

Czas podróży: 17 minut (w tym 7 min. tramwajem) 



Jak dotrzeć? 

Autobusem z dworca PKP: linia nr 59, kierunek: Port Lotniczy Ławica 

 

Czas podróży: 13 minut (w tym 6 min. autobusem) 

Przystanek: 
Polna/Szpital 

Przystanek: Poznań 
Główny 



Informacje o komunikacji miejskiej 

Gdzie kupić bilet? 

• Bilety są dostępne w biletomatach 

na przystankach autobusowych  

i tramwajowych. 

• W okolicy dworca PKP:  

– przystanek: Poznań Główny 

• W okolicy miejsca konferencji: 

– przystanek: Rondo Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 

– przystanek autobusowy: Bukowska. 

 

 

Jaki bilet kupić? 

• Aby dotrzeć z dworca PKP  

na miejsce konferencji wystarczy 

bilet 10-minutowy. 

• Ceny biletów przedstawione są  

w tabeli: 



„Przystanek Medyka” 

• „Przystanek Medyka” jest ogólnopolskim programem pozwalającym 
studentom Uczelni Medycznych na nocowanie w Domach Studentów 
innych Uczelni zrzeszonych w ramach tej inicjatywy. 

• W ramach tego programu chcielibyśmy serdecznie zaprosić chętne osoby 
do skorzystania z tej możliwości i zamieszkania w jednym z naszych Domów 
Studenckich podczas konferencji  

• Oferujemy Wam 20 miejsc w cenie ok. 13 zł za osobę. 

• Regulamin programu „Przystanek Medyka”: 
http://www.kwsm.psrp.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/Regulamin-
programu_przystanek-medyka.pdf  

• Zwracamy szczególną uwagę na to, że studenci Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Collegium Medicum  
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu muszą mieć 
dodatkowy dokument potwierdzający status studenta wydany przez 
odpowiedni Dziekanat. 



Informacje o obiedzie 

• Osoby, które wykupiły pakiet obiadowy i wysłały 
potwierdzenie przelewu organizatorom konferencji  
w wyznaczonym terminie, otrzymają przy rejestracji bon na 
wybrane przez siebie danie. 

• Bon będzie można zrealizować podczas przerwy obiadowej 
(14:00-15:00). 

• Pozostałe osoby będą mogły w tym czasie skorzystać z oferty 
bufetu kawowego. 



Więcej informacji znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej: 

magisinmedicinae.ump.edu.pl 
oraz na portalu Facebook 

 
W razie jakichkolwiek pytań  

lub wątpliwości prosimy o kontakt. 

 
Adres mailowy:  

magis.in.medicinae@gmail.com 

 



Komitet Organizacyjny Konferencji 
„Magis in Medicinae III” 


