Zalecenia dla Autorów posterów przygotowywanych na
Konferencję Naukową
NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA
Uwagi ogólne:





Poster (plakat) może być opracowany w języku polskim lub języku angielskim



Oczekujemy na postery korespondujące z tematyką konferencji prezentujące prace
poglądowe, przeglądowe lub doniesienia z badań



Poster należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi

Wymogi edytorskie dla posteru naukowego:















Poster powinien zawierać jedynie najważniejsze informacje przedstawione w zwarty i
przejrzysty sposób



Wymiary posteru: format standardowy A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość,



Preferowana orientacja: pionowa (dopuszcza się także postery w orientacji poziomej jeśli np.
specyfika prezentowanych w nich treści tego wymaga)



Druk: czarno-biały lub kolorowy



Tytuł posteru w języku polskim (czcionka min. 36 pkt) oraz tytuł posteru w języku angielskim
(czcionka min. 26 pkt)
albo



tytuł posteru w tylko języku angielskim (czcionka min. 36 pkt)



Imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje (minimalna wysokość czcionki 24 pkt)



Wprowadzenie: niezbyt obszernie, np. 3-4 zdania lub 2-3 zdania plus element graficzny



Najważniejsze ustalenia analityczne lub najważniejsze wyniki badań - zależnie od typu
prezentowanej pracy (czcionka min. 18 pkt)



Podsumowanie i wnioski (czcionka min. 18 pkt)



Śródtytuły powinny być pogrubione (czcionka min. 24 pkt.)



Słowa kluczowe (maksymalnie 5) w języku polskim i angielskim lub tylko w języku angielskim



Najważniejsze pozycje literatury (do pięciu)



Na dole posteru należy umieścić informację (w języku polskim lub angielskim) o konferencji, na której
poster będzie zaprezentowany (czcionka min. 18 pkt), np.:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA
Warszawa 20 listopada 2018 r.

Informacje dodatkowe:
Poster w postaci pliku (*.pdf, *.jpg, *.tiff, *.ppt lub *.pptx) należy wysłać na
adres konferencja@ikip.gov.pl







Wydrukowany poster przygotowany zgodnie z powyższymi wymogami należy dostarczyć w dniu
konferencji do punktu rejestracji Uczestników Konferencji do godziny 9.00. Wersje papierową można
odebrać po zakończeniu Konferencji. Nieodebrane postery zostaną zniszczone przez organizatorów.



Wybrane postery mogą być prezentowane na stronie internetowej Instytutu Kryminologii
i Penitencjarystyki.

 W czasie sesji posterowej Autorzy będą proszeni o obecność w przy swoim posterze.
Absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich oraz Studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia mają możliwość zgłoszenia swojego posteru do konkursu (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na
karcie zgłoszeniowej). Postery zgłoszone do konkursu zostaną ocenione pod względem merytorycznym,
estetycznym oraz komunikatywności przekazu treści. Najlepsze postery zostaną wyróżnione przez Komitet
Naukowy Konferencji a ich Autorzy otrzymają propozycję opublikowania zaprezentowanej pracy w formie
artykułu naukowego na łamach Przeglądu Więziennictwa Polskiego.

