NAVODILA ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV IN ČASOVNICA
14. ŠTUDENTSKE KONFERENCE S PODROČJA ZDRAVSTVENIH VED

14. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z naslovom »Študentsko raziskovanje –
prihodnost zdravstvene stroke« bo potekala 13. 5. 2021. Za nemoteno organizacijo projekta vas
vljudno naprošamo, da upoštevate naslednja navodila in roke za oddajo pripravljenih materialov.
Konference se lahko vsaka fakulteta udeležili z največ desetimi pisnimi prispevki, ki naj izhajajo
iz različnih zdravstvenih strok.
Organizacijski odbor se zavezuje, da bo o poteku in terminskem planu projekta 14. študentske
konference vse zainteresirane deležnike redno obveščal preko svoje spletne strani Alma Mater
Europaea (www.studconf.almamater.si), ki bo zaživela v prihodnjih dneh.
Na prej omenjeni spletni strani bodo lahko avtorji in ostali sodelujoči našli tudi oblikovna in
tehnična navodila za avtorje in soavtorje prispevkov, ki bodo kasneje objavljeni v zborniku. Prosim
ne pozabite, da je vsaka organizacija zavezana k temu, da sama recenzira in lektorira prispevke, ki
jih bo posredovala.
Vljudno vas naprošamo, da nam do 10. 12. 2021 na e-poštni naslov studentconf@almamater.si
posredujete ime ter kontaktne podatke koordinatorja in študenta promotorja, ki bo opravil
promocijo študentske konference na vaši fakulteti.
Za dodatne informacije
studentconf@almamater.si.
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10. 12. 2021

Sodelujoči posredujejo podatke kontaktne osebe.

21. 1. 2022

Sodelujoči prejmejo plakate in ostalo promocijsko gradivo za promocijo
študentske konference s strani organizatorja.

21. 1. 2022

Sodelujoči sporočijo imena študentov, naslove prispevkov s povzetkom,
avtorje in soavtorje, ki bodo sodelovali na konferenci s predstavitvijo
prispevka.
Prijava na konferenco in oddaja povzetka bo potekala preko e-maila.

15. 4. 2021

Oddaja dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov za zbornik
skupaj z imeni recenzentov in lektorjev.

13. 5. 2021

Aktivna udeležba na 14. mednarodni študentski konferenci s področja
zdravstvenih ved »Študentsko raziskovanje – prihodnost zdravstvene
stroke«.

Vsem sodelujočim želimo uspešno delo in veliko novih idej za raziskovanje ter izobraževanje.
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