
Komunikat 2 

VII Sympozjum BIOFIZYKA A MEDYCYNA 

FIZYKODIAGNOSTYKA I REHABILITACJA W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII 

24-25 września 2020, Poznań 

 

Szanowni Państwo,  

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju informujemy, 

że VII Sympozjum BIOFIZYKA A MEDYCYNA informujemy zostaje 

przełożone i odbędzie się w dniach 23-24 września 2021  

otrzymane wpłaty zostaną zaliczone na nowy termin.; w przypadku rezygnacji prosimy o 

kontakt z biurem konferencji: konferencje@ump.edu.pl 

 

Zainteresowanych publikacją prac w tegorocznym tomie  

serii monografii Biofizyka a medycyna  

zapraszamy do współpracy. Rozdział w monografii to 20 pkt MNiSW.  

Zgłoszenie publikacji i akceptacja są  bezpłatne.  

Koszt publikacji części ponoszą autorzy, w  wysokości: 200 zł praca 1-2 

autorów, 400 zł do 4 autorów, 500 zł powyżej 4 autorów.  

Kontakt: bam2020@ump.edu.pl  

 

PATRONAT HONOROWY 

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR UNIWERSYTEU MEDYCZNEGO  
W POZNANIU 

 
 

ORGANIZATORZY 

KATEDRY BIOFIZYKI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

ODDZIAŁ POZNAŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOFIZYCZNEGO 
przy współudziale  

KATEDRY ORTOPEDII SZCZĘKOWEJ I ORTODONCJI UMP 
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Wydarzenie to jest adresowane do pracowników naukowych i studentów oraz 

pracowników instytucji o charakterze medycznym 

ADRES ORGANIZATORA 
Katedra Biofizyki, 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
tel. 61-854-66-91 
e-mail: bam2020@ump.edu.pl  
 

MIEJSCE SYMPOZJUM  
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  
ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań 
 

KOMITET NAUKOWY    KOMITET ORGANIZACYJNY  

Przewodniczący:    Przewodniczący: 
prof. dr hab. Leszek Kubisz                                      prof. dr hab. Leszek Kubisz                                       
      
  

Kontakt 
w sprawach merytorycznych: 
Katedra Biofizyki, 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
tel. 61-854-66-91 
e-mail: bam2020@ump.edu.pl 
  
 

 
w sprawach organizacyjnych: 
Biuro Organizacji Konferencji Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań  
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84  
email: konferencje@ump.edu.pl 

 

Tematyka sympozjum 
 Biomechanika – bioreologia, mechanika stawu żuchwowego  
 Pola elektromagnetyczne w medycynie i biologii  
 Kolagen – właściwości i zastosowanie 
 Nanotechnologie w medycynie 

 

W programie planowane są: 
• WYKŁADY PLENARNE 
• REFERATY 
• SESJA PLAKATATOWA 
• SESJA STUDENCKA  
• WARSZTATY 
• WYSTAWA SPRZĘTU 

 

Uczestnicy Sympozjum otrzymają oficjalny certyfikat potwierdzający 
uczestnictwo oraz punkty edukacyjne, których liczba określona będzie na 
podstawie ilości godzin wykładowych 
 

REJESTRACJA  
Rejestracja wczesna  

Ostateczny termin zgłaszania udziału upływa  
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Osoby zainteresowane udziałem w bankiecie uprzejmie prosimy o zadeklarowanie swojej 
obecności 
 
STRESZCZENIA (abstrakty) 
Streszczenie referatu w języku polskim oraz angielskim zawierające tytuł, autora, afiliacje, e-
mail autora, o objętości do 250 wyrazów w postaci:  
edytor Microsoft Word 2010 lub starszy, Times Roman CE 12 pt, marginesy 3 cm, interlinia 
1,5: tytuł, 2 linie wolne, autor, afiliacja, email autora korespondującego, dwie linie wolne, 
tekst streszczenia  
 
Streszczenia w postaci elektronicznej prosimy przesłać do dnia 30 maja 2021r na adres:  
 
OPŁATA KONFERENCYJNA 

   

Uczestnicy   

Studenci   

osoba towarzysząca   

• Opłata dla uczestników obejmuje: udział w Sympozjum, materiały Sympozjum, 
poczęstunek w trakcie przerw  kawowych oraz obiady  

• Opłata dla studentów obejmuje: udział w Sympozjum, materiały Sympozjum, 
poczęstunek w trakcie przerw kawowych i obiady 

• Opłata dla osoby towarzyszącej: udział w Sympozjum, poczęstunek w trakcie przerw 
kawowych oraz obiady 
 

O wysokości opłaty uczestnictwa decyduje data jej wpływu na konto konferencji. 
Warunkiem niezbędnym do potwierdzenia udziału w konferencji jest wniesienie opłaty 
uczestnictwa najpóźniej  
 
MATERIAŁY SYMPOZJUM 
Wzorem lat ubiegłych, planowane jest opublikowanie recenzowanych prac pełnotekstowych  
w opracowaniu monograficznym „Biofizyka a Medycyna” seria monografii. 
 
Uprzejmie informujemy, że w roku 2019  decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Wydawnictwo Naukowe UMP znalazło się na liście wydawnictw, których 
monografie otrzymają 80 pkt. ministerialnych. Oznacza to, że każdy rozdział w monografii 
wydanej w naszym Wydawnictwie w roku bieżącym i kolejnych otrzyma 20 pkt. 
 
http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-

stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-

naukowe.html 

Warunkiem opublikowania zaakceptowanej pracy jest wniesienie opłaty konferencyjnej 
w wysokości ……….. zł za jedną pracę. 
W przypadku liczby autorów przekraczającej 3 osoby opłata wynosi:  
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