
Warunki uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej 

 

„Prawo cywilne w medycynie- odpowiedzialność za 

szkodę medyczną” 

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego 

działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową, 

która odbędzie się już  9 maja 2016 roku 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Tematyka konferencji będzie się skupiać na zagadnieniach 

cywilnoprawnej odpowiedzialności za szkody medyczne. 

 Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy związanej z wzajemnymi 

relacjami między prawem cywilnym a medycyną.  

 Organizatorzy nie narzucają szczegółowych tematów. 

I. Konferencja ma charakter otwarty.  

II. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. 

III. W konferencji można uczestniczyć w sposób czynny (prelegent) oraz w sposób 

bierny (słuchacz).  

IV. Warunkiem uczestnictwa biernego w konferencji jest przesłanie 

mailowego zgłoszenia na adres: prawocywilnewmedycynie@gmail.com do 5 

maja 2016 roku.  

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, studia (kierunek, rok, 

tryb, nazwa uczelni). W tytule maila proszę wpisać: „Konferencja – 

Prawo cywilne w medycynie- udział bierny”. 

V. Uczestnikiem czynnym (prelegentem) może być: 

a. student jednolitych studiów prawniczych, 

b. student prawa studiów doktoranckich. 

VI. Uczestnicy zainteresowani czynnym udziałem w konferencji powinni 

do 3 kwietnia 2016 roku przesłać drogą mailową wiadomość na adres: 

prawocywilnewmedycynie@gmail.com zawierającą:  

a) imię i nazwisko, studia (kierunek, tryb, nazwa uczelni), telefon kontaktowy;  

b) abstrakt pracy (powinien zawierać tytuł wystąpienia i mieć formę ciągłą, nie 

może przekroczyć jednej strony A4, powinien być sporządzony czcionką Times 

New Roman, rozmiar 12, marginesy 1,5 cm, wyjustowany, interlinia 1,5). 

Prosimy o zapisywanie prac w formacie .doc lub .pdf ;  

c) abstrakt pracy powinien być zaopiniowany przez opiekuna naukowego, 

posiadającego tytuł co najmniej doktora nauk prawnych (krótka opinia z 



własnoręcznym podpisem opiniującego powinna stanowić załącznik do 

abstraktu; skan lub fotografię opinii prosimy zapisywać w formacie               

.pdf lub .jpg;  

d) w tytule maila należy wpisać „Konferencja – Prawo cywilne w medycynie- 

udział czynny”. 

 

VII. Autorem referatu może być tylko jedna osoba (zakaz współautorstwa). 

VIII. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie otrzymania maila przez Organizatora w 

ciągu 72 godzin. W razie braku odpowiedzi ze strony Organizatora kontakt 

należy ponowić.  

IX. Lista zakwalifikowanych abstraktów zostanie opublikowana w formie 

harmonogramu konferencji. Prelegenci otrzymają informację o 

zakwalifikowaniu ich wystąpienia najpóźniej 18 kwietnia 2016 roku, drogą 

mailową. 

X. Wystąpienie prelegenta nie może trwać dłużej niż 15 minut. Po każdym panelu 

przewidziany jest czas na dyskusję. 

XI. Decyzja organizatorów co do udziału w konferencji jest ostateczna i nie 

przysługują od niej odwołania. 


