
 
WYTYCZNE DO ABSTRAKTÓW  

V Ogólnopolska Konferencja PAD „Psychika a 

Dietetyka” 23-24.10.2021 r. 

 
 
 
Każdy Uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prezentacji ustnej lub 

plakatu zobowiązany jest do przygotowania streszczenia (program Word w formacie doc. 

lub docx) w języku polskim i angielskim, które należy nadesłać do organizatorów konferencji  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2021 roku na adres kontakt@eletive.pl. 

 

Zgłaszane tematy mogą traktować o:  
- psychodietetyce, psychologii, psychoterapii i związku z przyjmowaniem pokarmu,  
- oddziaływaniu pokarmów na mózg i psychikę,   
- oddziaływaniu środków przeznaczenia żywieniowego na ośrodkowy układ nerwowy. 

 

Podczas wysyłania zgłoszenia, prosimy o deklarację formy udziału: prezentacja ustna lub plakat 

naukowy (do ustnego omówienia). 

 

Streszczenia powinny spełniać następujące parametry z uwzględnieniem przedstawionego 
poniżej układu: 

 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA (w j. polskim i angielskim) 

 

AUTORZY (pierwszy autor
1
, drugi autor

2
…) – prosimy o podkreślenie nazwiska autora 

prezentującego referat/plakat. 

 

AFILIACJE (
1
Afiliacje,

2
Afiliacje…) – należy podać pełną nazwę Uczelni oraz nazwę 

podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 

TREŚĆ ABSTRAKTU (w j. polskim i angielskim) – maksymalnie 300 słów (każde). 

Tekst: czcionka Times New Roman 12/Calibri 12, niepogrubiona, tekst wyjustowany, odstęp 
między wierszami 1.5, marginesy standardowe 2.5 cm. 

 

SŁOWA KLUCZOWE (w j. polskim i angielskim) – max 5 słów. 

 

BIBLIOGRAFIA (8-50 pozycji) – umieszczona na końcu, poglądowo (nie umieszczamy 

odnośników do cytowanej literatury bezpośrednio w treści abstraktów). Obowiązuje styl 

cytowania Vancouver.  
 

 
 

 

 

 

 



UWAGI:  
SESJA WYKŁADOWA: 

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 5 osób, które wygłoszą 15-

minutowe wykłady. Publiczność wraz z Jury będą miały za zadanie wybrać najlepsze 

wystąpienia. Dla dwóch pierwszych osób przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody! I 

miejsce –  Statuetka “Mózg Roku”, certyfikat i inne upominki od Sponsorów (łączna wartość 

ok. 3000 zł) II miejsce – certyfikat i inne upominki od Sponsorów (łączna wartość ok. 2000 

zł) Dla każdego Uczestnika został przewidziany certyfikat i skromny upominek. 

 
SESJA POSTEROWA:  

Plakaty naukowe będą oceniane przez Jury pierwszego dnia konferencji, podczas przerwy 

kawowej. I miejsce – statuetka “Móżdżek Roku”, certyfikat i inne upominki od Sponsorów – 

łączna wartość ok. 1500 zł Najlepsze postery zostaną nagrodzone ciekawymi nagrodami! Dla 

każdego Uczestnika został przewidziany certyfikat i skromny upominek. 


