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Szanowni Państwo!
Podczas ostatniego zebrania Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Krakowie
poinformowałam Państwa o możliwości wznowienia ogólnopolskiego konkursu wiedzy fizjologicznej
„Wielka Synapsa”. Inicjatywa spotkała się z Państwa akceptacją, chciałam więc raz jeszcze przekazać
najważniejsze informacje, a Państwa, którzy nie byli obecni w Krakowie serdecznie zapraszam do
zapoznania się z naszą propozycją oraz wzięcia udziału w Konkursie WS.
Ze względu na różny czas realizacji programu nauczania fizjologii w uczelniach medycznych
proponujemy, aby konkurs odbył się 23 i 24 czerwca 2017r. w Poznaniu.
Pierwszego dnia - tj. 23 czerwca – planujemy przeprowadzenie egzaminu komputerowego w formie
testu składającego się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru. Test przeprowadzony będzie w Centrum
Innowacyjnych Technik Kształcenia z wykorzystaniem platformy OpenOlat Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.
Po wyłonieniu 10 finalistów, proponujemy część pisemną egzaminu tj. 5 pytań otwartych
wylosowanych w czasie Konkursu, opracowanych na podstawie nadesłanych przez Państwa
propozycji.
Drugiego dnia tj. 24 czerwca odbędzie się finał drużynowy, który mógłby polegać na rozwiązaniu
zagadnień klinicznych, w oparciu o posiadaną wiedzę fizjologiczną. Jurorami będą Opiekunowie
zgłoszonych do Konkursu drużyn.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez uczestników Konkursu, rozstrzygającą może być
możliwość uzyskania dodatkowej premii za opublikowanie [przyjęcie do druku]
oryginalnej/przeglądowej pracy naukowej, której pierwszym autorem jest student/ka (preferowane
są prace badawcze). Po uzyskaniu pozytywnych recenzji PT Autorzy zostaną poinformowani o
ewentualnym opublikowaniu pracy w Journal of Medical Science. Warunki publikacji prac można
znaleźć na stronie JMedSci: http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/index.php/JMS
Drugiego dnia odbędzie się też Konferencja dla młodych adeptów fizjologii – doktorantów,
realizujących prace doktorskie w Katedrach Fizjologii. Autorzy najlepszych prac będą mogli
opublikować swoje wyniki badań w czasopiśmie: Journal of Physiology and Pharmacology. Wstępna
kwalifikacja odbędzie się w oparciu o nadesłane streszczenia, które zostaną przez nas przekazane do
Redakcji. Ostatecznej oceny najlepszych prac dokonają PT Opiekunowie drużyn uczestniczących w
Konkursie podczas trwania konferencji.
Streszczenia (w języku angielskim) powinny być napisane wg niżej przedstawionych reguł
edytorskich:
- maksymalnie do 400 słów,
- doktorant I autorem
- pełne nazwiska autorów wraz z afiliacją
- czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12
- w streszczeniu: główne hipotezy badawcze, metodyka, wyniki oraz wnioski.

Możliwe jest również nadesłanie pracy przeglądowej, jednak preferowane są prace badawcze.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o ułożenie: po 5 pytań testowych z każdego nauczanego działu
tzn.: układów nerwowego, hormonalnego, krążenia, oddechowego, mięśniowego, wydalniczego,
zmysłów, krwi (układy grupowe, krwinki), pokarmowego.
Prosimy, aby pytania posiadały 5 odpowiedzi z zaznaczoną jedną prawidłową oraz w miarę
możliwości winietę kliniczną. Każde z pytań powinno mieć oznaczony stopień trudności (Ł – łatwe, S
– średnie, T – trudne). Prosimy również o ułożenie 3 pytań problemowych, na które wyłonieni
finaliści będą odpowiadali pisemnie.
Podręcznikiem, w oparciu o który należałoby ułożyć pytania, czyli w którym powinny znaleźć się
odpowiedzi na wszystkie zadane podczas Konkursu pytania jest „Fizjologia Człowieka. Podręcznik dla
studentów medycyny” pod redakcją prof. Konturka, wyd. Elsevier Urban&Partner.
Po zakończeniu konkursu bank pytań zostanie Państwu udostępniony.
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Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: wielkasynapsa@ump.edu.pl
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