
 
 

                                                                                              
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU NAUKOWEGO  

„Per Aspera ad Astra – leczenie przeciwpłytkowe w ostrym i przewlekłym zespole 
wieńcowym” 

 
Nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Klubu 30 Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego wręczane będą przez prof. Adama Witkowskiego i prof. Miłosza Jaguszewskiego 
podczas uroczystej Gali AZ Scientific Summit „Nowości w Kardiologii 2020” w dniu 20 marca 2020       
w Warszawie, w hotelu Arche przy Al. Krakowskiej 237. Tematem sesji naukowej jest nowoczesne 
leczenie przeciwpłytkowe w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych. Laureat I nagrody 
otrzyma czek w wysokości 8.000 PLN, laureat II nagrody otrzyma 5.000 PLN, najlepszy przypadek 
kliniczny otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 PLN. 
 
Nadesłane abstrakty powinny zawierać: 
Abstrakt powinien uwzględniać: tytuł pracy, listę autorów z afiliacjami, cel badania, materiał                     
i metody, wyniki i wnioski, deklarację konfliktu interesów (obowiązkowo); ilość słów max. 250. 
 
Informacje techniczne dla osób prezentujących: 
Każdy autor otrzyma potwierdzenie o zakwalifikowaniu pracy. Wszyscy uczestnicy Konkursu 
Naukowego będą mieli zapewnione uczestnictwo, dojazd i nocleg w czasie AZ Scientific Summit 
„Nowości w Kardiologii 2020”, konferencji naukowej pod Patronatem Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, która odbędzie się w Warszawie 20 - 21 marca 2020 roku. Osoby prezentujące są 
proszone o zgłoszenie się do Centrum Obsługi Sesji Naukowej celem wgrania prezentacji na co 
najmniej 30 minut przed sesją. 
 
Zasady przygotowania plakatów: 
(Poster Session) 

Plakat powinien mieć układ pionowy 118,9 cm (wymiar pionowy) x 84,1 cm (wymiar poziomy). Plakat 
dotyczący pracy oryginalnej powinien uwzględniać: tytuł pracy, listę autorów z afiliacjami, cel 
badania, materiał i metody, wyniki oraz wnioski i implikacje kliniczne, deklarację konfliktu interesów 
(obowiązkowo); zalecana rozdzielczość rycin co najmniej 300 dpi. 
 
Zasady przygotowania prezentacji  
(Best Original Research & Best Clinical Case Awards Session - Grand Prix): 
prezentacja powinna zostać przygotowana w formacie .pptx, wymiar slajdów 16/9; prezentacja 
dotycząca pracy oryginalnej powinna uwzględniać: tytuł pracy, listę autorów z afiliacjami, cel 
badania, materiał i metody, wyniki oraz wnioski i implikacje dla praktyki klinicznej; pierwszy slajd 
powinien zawierać deklarację konfliktu interesów; opis przypadku klinicznego powinien być 
zilustrowany poprzez dodanie rycin/materiału wideo; rozdzielczość rycin co najmniej 300 dpi; 
materiał przedstawiony na slajdach powinien zawierać źródło; czas prezentacji - 8 minut; czas 
dyskusji - 5 minut. 
 
Wysoce oceniana będzie interakcja przedstawiającego z publicznością. Zachęcamy osoby 
przedstawiające swój projekt /przypadek kliniczny do zadawania pytań w trakcie prezentacji. 
Publiczność zgromadzona na sali dokona wyboru najlepszego przypadku klinicznego poprzez 
głosowanie jawne. Najlepsze prace oryginalne poddane zostaną ocenie ekspertów. 


