ZAPROSZENIE

Szczegóły na: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/ogloszenia
W kręgu myśli Paracelsusa – jesteśmy na Facebooku!

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH i DOKTORANTÓW
W kręgu myśli Paracelsusa

Szanowni Państwo!
Toksykologiczne Koło Naukowe, Doktoranci Wydziału Farmaceutycznego
UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM mają zaszczyt
zaprosić do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich
Kół Naukowych i Doktorantów W kręgu myśli Paracelsusa, która odbędzie się
w dniach 18-19 maja 2018 r. w budynku Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9
w Krakowie.
Konferencja W kręgu myśli Paracelsusa to coroczne wydarzenie cieszące
się ogromnym zainteresowaniem, łączące Studentów Farmacji, Medycyny,
Biologii i nauk pokrewnych. W tym roku, po raz pierwszy w programie
Konferencji pojawią się sesje dla Doktorantów.
III edycji Konferencji przyświeca hasło: Non sola dosis, czyli o zagadnieniu
dawki we współczesnej toksykologii i toksykokinetyce. Po raz kolejny
wydarzenie to będzie wspaniałą okazją do przedstawienia wyników swoich
badań, nawiązania naukowych znajomości, poszerzenia swojej wiedzy
o najnowsze doniesienia naukowe związane z toksykologią, a także rozwinięcia
umiejętności autoprezentacji. Ponadto Uczestnicy Konferencji będą mieli
możliwość wysłuchania interesujących wykładów wygłoszonych przez wybitne
postaci świata nauki, m.in.: Prof. dr hab. Wojciecha Piekoszewskiego
oraz dr hab. Ryszarda Gryglewskiego, Prof. UJ.

Zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów
W kręgu myśli Paracelsusa
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Rejestracja na III Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych
i Doktorantów W kręgu myśli Paracelsusa jest już otwarta!
Link rejestracyjny

Termin rejestracji oraz nadsyłania abstraktów mija 15 kwietnia 2018 r.
Abstrakty należy przesyłać na adres: abstrakty.paracelsus@gmail.com
Wzór abstraktu

Opłatę konferencyjną w wysokości 35 zł
należy uiścić w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
Numer konta oraz dane do przelewu.

Wszelkie informacje szczegółowe oraz aktualności dotyczące Konferencji
odnaleźć można na stronie internetowej oraz na naszym profilu
na Facebook’u.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
konferencja.paracelsus@gmail.com
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ORGANIZATORZY :
 TOKSYKOLOGICZNE KOŁO NAUKOWE
Toksykologiczne Koło Naukowe od wielu lat działa przy Katedrze Toksykologii
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie. Zrzesza studentów
zainteresowanych szeroko pojętą problematyką toksykologiczną. Opiekunem
Toksykologicznego Koła Naukowego jest dr inż. Maciej Gawlik.
Dla wielu studentów zakończenie działalności w Kole oraz ukończenie studiów jest
jednocześnie początkiem przygody z zawodową karierą naukową i samodzielną pracą
w jednostkach badawczych. Członkowie Koła oprócz licznych wystąpień
prezentowanych na konferencjach naukowych o randze krajowej, mogą pochwalić się
także licznymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej, a w tym roku także
zdobyciem grantu studenckiego.

 DOKTORANCI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UJ CM
 POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI
To samorządna i apolityczna organizacja non-profit zrzeszająca obecnie 952
studentów i absolwentów farmacji z całej Polski. Jest członkiem Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Federacji
Studentów Farmacji (IPSF) łączących około 350 000 przyszłych farmaceutów z ponad
70 krajów na całym świecie.
Do celów statutowych Stowarzyszenia należą: aktywizacja zawodowa studentów
farmacji i młodych farmaceutów na różnych ścieżkach kariery, podnoszenie ich
poziomu naukowego oraz zachęcanie do podjęcia pracy naukowej. Działania PTSF
obejmują promocję idei opieki farmaceutycznej oraz ułatwienie studentom jak
najlepszego przygotowania do pełnienia tej roli, a także szeroko pojętą promocję
zdrowia i edukację pacjentów.
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KOMITET ORGANIZACYJNY
Koordynator Główny: Karolina Coman
karolina.coman@gmail.com
Zastępca Koordynatora Głównego: Karolina Matyjaszczyk
Koordynator ds. finansów: Piotr Guzy
Koordynator ds. IT: Kamil Dziadek
Koordynator ds. logistyki: Paulina Janiszewska
Koordynator ds. promocji: Sławomir Łudzik
Koordynatorzy ds. rejestracji: Dominika Fudala, Inessa Leonovich
Koordynator ds. wolontariuszy: Magdalena Smolik
OPIEKUNOWIE NAUKOWI
dr hab. Maria Walczak
dr inż. Maciej Gawlik
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WSTĘPNY HARMONOGRAM
DZIEŃ 1. 18.05.2018 r.
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 10:45

Rejestracja Uczestników
Otwarcie Konferencji i przywitanie Uczestników – dr hab. Jacek Sapa,
Prof. UJ, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie
Wykłady zaproszonych Gości.

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30
12:30 – 13:00

Sesja I
Prezentacje i wykłady Sponsorów

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Sesja II
Prezentacje i wykłady Sponsorów

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 17:45
17:45 – 18:00

Sesja III
Zamknięcie pierwszego dnia Konferencji – dr hab. Maria Walczak
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WSTĘPNY HARMONOGRAM
DZIEŃ 2. 19.05.2018 r.
9:00 – 9:30
9:30 – 11:00
11:00 – 11:15

Rejestracja Uczestników
Sesja IV
Prezentacje i wykłady Sponsorów

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11: 30 – 13:00
13:00 – 13:15

Sesja V
Prezentacje i wykłady Sponsorów

13:15 – 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 – 14:30

Rozdanie nagród. Zamknięcie Konferencji – dr hab. Maria Walczak
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REGULAMIN KONFERENCJI
1. Organizatorami III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
i Doktorantów „W kręgu myśli Paracelsusa - non sola dosis, czyli
o zagadnieniu dawki we współczesnej toksykologii i toksykokinetyce” są
członkowie Toksykologicznego Koła Naukowego, Doktoranci Wydziału
Farmaceutycznego UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM.
2. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 r. w budynku Wydziału
Farmaceutycznego
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Collegium
Medicum
przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.
3. Skład Komitetu Organizacyjnego: Koordynator Główny: Karolina Coman
(karolina.coman@gmail.com); Zastępca Koordynatora Głównego: Karolina
Matyjaszczyk, Koordynator ds. finansów: Piotr Guzy, Koordynator ds. IT: Kamil
Dziadek, Koordynator ds. logistyki: Paulina Janiszewska, Koordynator
ds. promocji: Sławomir Łudzik, Koordynatorzy ds. rejestracji: Dominika Fudala,
Inessa Leonovich, Koordynator ds. wolontariuszy: Magdalena Smolik.
4. Nad poziomem merytorycznym wygłoszonych wystąpień czuwać będzie powołany
do tego celu Komitet Naukowy pod przewodnictwem Kierownika Katedry
i Zakładu Toksykologii UJ CM – dr hab. Marii Walczak, w skład którego wchodzą
pracownicy naukowi Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
5. Konferencja skierowana jest do studentów studiów I, II i III stopnia.
6. Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski.
7. Tematyka prezentowanych wystąpień obejmować będzie toksykologię
w ujęciu multidyscyplinarnym – nauk farmaceutycznych, biologicznych,
biochemicznych, medycznych i innych.
8. Sesje plenarne (referaty) zostaną podzielone na kilka paneli tematycznych,
w zależności od tematyki abstraktów wystąpień nadesłanych przez Uczestników.
9. Forma prezentacji: 10-minutowe referaty. Nie przewiduje się sesji plakatowej.
10. Każdy czynny Uczestnik może przedstawić tylko jeden referat. Jeśli Uczestnik
będzie autorem lub współautorem kilku doniesień, uiszcza tylko jedną opłatę
konferencyjną.
11. Referat może być prezentowany przez maksymalnie 2 osoby.
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12. Akceptowane prace: w przypadku Studentów studiów I i II stopnia – prace
przeglądowe oraz oryginalne; w przypadku Doktorantów – wyłącznie prace
oryginalne.
13. Istnieją dwie formy uczestnictwa w Konferencji: udział czynny (prezentacja
referatu, zapewniony pakiet konferencyjny – po uiszczeniu opłaty konferencyjnej)
oraz udział bierny (brak wystąpienia wraz z zapewnionym pakietem
konferencyjnym – po uiszczeniu opłaty konferencyjnej).
14. W skład pakietu konferencyjnego wchodzą: materiały konferencyjne, w tym
książka abstraktów, przerwy kawowe oraz 2 obiady. Zapewnienie pakietu
konferencyjnego jest możliwe tylko po terminowym uiszczeniu opłaty
konferencyjnej – dot. uczestnictwa czynnego i biernego.
15. Czynni Uczestnicy zobowiązani są do rejestracji przez formularz:
https://goo.gl/forms/xfQMkQvUmRxQMQ5B3 oraz przesłania abstraktu
na adres: abstrakty.paracelsus@gmail.com. Termin rejestracji uczestników
oraz nadsyłania abstraktów mija 15 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia które wpłyną
po terminie nie będą przyjmowane.
16. Abstrakty należy przygotować według ustalonego przez Organizatorów wzoru.
17. Bierni Uczestnicy są zobowiązani do rejestracji przez formularz:
https://goo.gl/forms/xfQMkQvUmRxQMQ5B3 do dnia 15 kwietnia 2018 r.
18. Zarówno Uczestnicy bierni jak i czynni zobowiązani są do uiszczenia opłaty
konferencyjnej.
19. Opłatę konferencyjną w wysokości 35 zł należy uiścić w terminie do 30 kwietnia
2018 r. Dane do przelewu:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Bank PEKAO S.A. 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507
Tytuł przelewu: zlecenie nr 2001288, opłata rejestracyjna, imię i nazwisko
Uczestnika.
20. Potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres konferencja.paracelsus@gmail.com
do dnia 30 kwietnia 2018 r. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty do dnia
30 kwietnia Uczestnik nie zostanie zarejestrowany.
21. Prezentacje multimedialne (.ppt lub .pptx) należy przesłać Organizatorom
do 10 maja 2018 r. na adres: abstrakty.paracelsus@gmail.com .
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22. Uczestnik nie będący autorem doniesienia (Uczestnik bierny) może otrzymać
pakiet konferencyjny wyłącznie po uiszczeniu opłaty; w przeciwnym razie może
uzyskać status wolnego słuchacza bez otrzymania materiałów konferencyjnych.
23. Sesje plenarne oraz wykłady zaproszonych gości są dostępne dla wolnych
słuchaczy i nie wymagają rejestracji.
24. Organizatorzy mają możliwość wystawienia faktur dla Uczestników konferencji.
Informacje na temat jej uzyskania zostaną wysłane Uczestnikom drogą mailową.
25. Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu uczestnikom.
26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów. Wystąpienia będą
przyjmowane bądź odrzucane przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych
abstraktów wraz z bibliografią.
27. Komitet Naukowy wyróżni trzy wystąpienia ustne z każdej sesji. Ponadto
zostanie przyznana nagroda publiczności.
28. Każdy Uczestnik, tak czynny jak i bierny, otrzyma certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w konferencji.
29. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla celów organizacji Konferencji.
30. Każdy Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie
przez Komitet Organizacyjny III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół
Naukowych i Doktorantów „W kręgu myśli Paracelsusa - non sola dosis, czyli
o zagadnieniu dawki we współczesnej toksykologii i toksykokinetyce” swojego
wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach Konferencji. Zgoda
dotyczy rozpowszechniania wizerunku na stronie internetowej Wydziału
Farmaceutycznego, na profilu Konferencji na Facebook’u oraz w przekazie
prasowym wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ma
charakter bezterminowy i nie ma ograniczeń terytorialnych.
31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.
32. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przenoszenia referatów między
panelami tematycznymi w uzasadnionych przypadkach.
33. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
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