
                          

 

 

 

Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie, Koło Naukowe PTP nauczycieli akademickich przy 

PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie zapraszają 

na  

II Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Szkoleniową pt.: 

„Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas 
wszystkich” 

 

pod patronatem honorowym: 

JM Rektor PWSZ w Głogowie – dr Katarzyny Rusak 

Prezes PTP – dr Grażyny Wójcik 

Prezydenta Miasta Głogowa - Rafaela Rokaszewicza 

Prezes NRPiP – mgr Zofii Małas 

Przewodniczącej DORPIP we Wrocławiu – mgr Anny Szafran 

 

która odbędzie w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Głogowie 

                                                                                                                          



 

Komitet Naukowy Konferencji: 

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik – Prezes PTP 

mgr Zofia Małas - Prezes NRPiP 

mgr Anna Szafran - Przewodniczącej DORPIP we Wrocławiu 

dr n. med. Elżbieta Garwacka – Czachor - v-ce Prezes PTP; adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie 

dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec – adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie 

dr n. med. Edyta Kędra – adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie 

dr n. o zdr. Dorota Milecka – Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

dr n. med. Edyta Kędra - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji; przewodnicząca Koła 

Naukowego PTP nauczycieli akademickich  przy PWSZ w Głogowie; adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w 

Głogowie 

mgr Teresa Fichtner-Jeruzel – Przewodnicząca oddziału PTP we Wrocławiu 

dr n. med. Elżbieta Garwacka – Czachor - v-ce Prezes PTP; opiekun Studenckiego Koła Naukowego PTP 

przy PWSZ w Głogowie; adiunkt, Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie 

dr n. o zdr. Dorota Milecka – Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie 

Członkowie Koła Naukowego PTP nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie: 

dr n. med. Edyta Kędra 

dr n. med. Elżbieta Garwacka – Czachor 

dr n. o zdr. Dorota Milecka 

dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec 

dr Wiesława Kowalska 

mgr Katarzyna Kruk 

mgr Kinga Stankowska 

mgr Henryk Sylwanowicz 

mgr Ewa Todorov 

mgr Patrycja Trzaniec 

mgr Dorota Muller 

mgr Iwona Szala 

mgr Agata Gnap 

Członkowie Studenckiego Koła Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie 

Karolina Baszyńska 

Pietrzak Klaudia 

Przybylska Zuzanna 

Walczuk Jan 

Wolińska Alicja 

Świderska Aleksandra 

Szymańska Alicja 

Pająk Diana 

Krause Kinga 

Kościewicz Daria 

Judasz Martyna 

Bochniarz Adrianna 

Derkacz Gariela 

Kasterka Iga 

Rejman Karolina 

 

 



 

Proponowana tematyka wystąpień: 

1. Pandemia COVID-19 i jej wpływ na społeczeństwo, pielęgniarstwo oraz pielęgniarki. 

2. Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek – możliwości i wyzwania ostatnich lat. 

3. Zdrowie społeczeństwa a pielęgniarstwo w kontekście badań naukowych w pielęgniarstwie. 

4. Potencjał i autonomia pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej. 

5. Wartości i wyzwania opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii i odpowiedzialności 

zawodowej. 

6. Varia. 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej  

(stacjonarnie i zdalnie), a udział w niej jest BEZPŁATNY 

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów.  

W ramach uczestnictwa w Konferencji będzie możliwość opublikowania swoich prac w formie rozdziału w monografii 

naukowej (wydanie elektroniczne). Wydawnictwo PWSZ w Głogowie znajduje się w poz. 720 Komunikatu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

z przyznanymi 80 pkt. za monografię naukową. 

 
Ważne terminy: 

- do 31 marca 2023 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję (wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową na konferencję 

w wersji WORD prosimy o przesłanie skanu  podpisanej klauzuli RODO) oraz streszczeń wystąpień (w języku polskim; 

liczba znaków: max. 250-300 słów; czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5; układ streszczenia 

dla prac oryginalnych: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski; układ streszczenia dla prac kazuistycznych: 

Wprowadzenie, Cel, Opis przypadku, Wnioski; układ streszczenia dla prac poglądowych: Wstęp, Rozwinięcie, 

Podsumowanie/Wnioski; należy unikać skrótów, a w przypadku ich użycia podać wyjaśnienie przy pierwszym 

zastosowaniu); 

- do 12 kwietnia 2023 roku – nadsyłanie prezentacji, e-posterów na konferencję;  

- 19-20 kwietnia 2023 – konferencja; 

- do 26 maja 2023 roku – nadsyłanie prac do monografii naukowej zgodnie z podanymi wytycznymi dla ich autorów oraz 

podpisanych obowiązujących umów i oświadczeń. 

 

Adres do korespondencji, nadsyłania zgłoszeń i materiałów, a także zadawania pytań: 

konferencja@pwsz.glogow.pl 

 

  



Wytyczne dla autorów prac do monografii naukowej 

1. Każdy autor/autorzy pracy do monografii jest/są zobowiązany/i do podpisania i przesłania na adres:  

PWSZ w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów 

z dopiskiem: Komitet Organizacyjny II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej 

dwóch egzemplarzy umowy wydawniczej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz klauzulą informacyjną. 

Brak podpisania wspomnianej umowy będzie skutkował niemożnością przyjęcia pracy do przygotowywanej 

monografii. 

2. Każdy autor/autorzy pracy do monografii jest/są zobowiązany/i do podpisania i przesłania na adres:  

PWSZ w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów 

z dopiskiem: Komitet Organizacyjny II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej 

oświadczenia o udzieleniu licencji dla Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC), w której zostanie udostępniona 

monografia.   

Brak podpisania wspomnianego oświadczenia przez któregokolwiek ze współautorów będzie skutkował 

niemożnością umieszczenia tej pracy w udostępnianej DBC monografii. 

3. Istnieje również możliwość przesłania pracy do monografii, której autor/rzy nie będzie/będą brał/brali udział/u 

czynnego w Konferencji. 

4. Autor/autorzy pracy jest/są zobligowany/i do przygotowania pracy zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) praca oryginalna: 

 liczba znaków: 6000 słów (tj. 12-15 stron łącznie z tabelami, rycinami i piśmiennictwem);  

 czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5 

 tekst wyjustowany 

 układ: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski; 

 styl cytowania Vancouver. 

b) praca kazuistyczna 

 liczba znaków: 6000 słów (tj. 12-15 stron łącznie z piśmiennictwem);  

 czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5 

 tekst wyjustowany 

 układ: Wstęp, Cel pracy, Opis przypadku, Dyskusja, Wnioski; 

 styl cytowania Vancouver. 

c) praca poglądowa: 

 liczba znaków: 6000 słów (tj. 12-15 stron łącznie z piśmiennictwem);  

 czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; interlinia: 1,5 

 tekst wyjustowany 

 układ: Wstęp, Cel pracy, Rozdziały stanowiące część zasadniczą pracy, Podsumowanie/ Wnioski; 

 styl cytowania Vancouver. 

 


