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Załącznik 1. “Wzorzec streszczenia” 

 

Imię Nazwisko, Dr hab., Profesor zw., Instytut Geologii, Uniwersytet Techniczny, ul. 
Akademicka 2, 44-100 Gliwice (Poland) 
e-mail: tom@ig.ut.edu.pl  
and  
Forename Name, DSc, Full Professor, Institute of Philosophy, 123 Spring Street, London SW01 
OBN (United Kingdom)  
e-mail: xxx.yyy@zzz.uk 

 
REPORT TITLE 
Use this form as a template and as a guidance. Abstract in English (~1500 characters with spaces) 
is necessary for international communication. Besides of this, in the tradition of our 
Conference&Symposium, the Authors are free to choose the native or other language of their 
report.  In such a case, the Authors are expected to submit both the abstract in English and its 
translation to their selected language. The abstracts accepted by the Programme Committee are to 
be printed in Studium Vilnense A vol 15 precursor and published online before the 
Conference&Symposium. Structure of abstracts: the authors’ forenames and names, their 
academic degrees (or PhD student, student), the names of their institutions with exact postal 
addresses, as well as e-mail addresses of the authors; report title - brief and comprehensive; 
theses, main results and conclusions; relevant disciplines (selected from UDC, or PACS, or 
SNOMED, or other standard classification systems); report type (one from the list: research 
report; viewpoint; case study; conceptual approach; art or technical account; literature review; 
general review) - required by the electronic systems of bibliographic data bases; finally - optional 
1-2 references. 
 
TYTUŁ KOMUNIKATU 
Formularz ten służy jako wzorzec i jako poradnik. Streszczenie w języku angielskim (~1500 
znaków ze spacjami) jest niezbędne do komunikacji międzynarodowej. Oprócz tego, zgodnie z 
tradycją naszej Konferencji & Sympozjum, autorzy mają swobodę wyboru ojczystego lub innego 
języka swojego komunikatu. W takim przypadku oczekuje się, że Autorzy zgłoszą zarówno 
streszczenie w języku angielskim, jak i jego tłumaczenie na ich wybrany język. Streszczenia 
zaakceptowane przez Komitet Programowy będą wydrukowane w Studium Vilnense vol 15 
precursor i opublikowane online przed Konferencją & Sympozjum. Struktura streszczenia: 
imiona i nazwiska autorów, ich stopnie akademickie (lub doktorant, student), nazwy instytucji z 
ich dokładnymi adresami pocztowymi, e-mail adresy autorów; tytuł komunikatu – krótki, ale 
trafny; tezy, główne wyniki i wnioski; właściwe dyscypliny (wybrane ze standardowych 
systemów klasyfikacyjnych UDC lub PACS, lub SNOMED, lub innych); typ komunikatu (jeden 
z wymienionych: raport z badań; punkt widzenia; studium przypadku; podejście koncepcyjne; 
projekt techniczny lub artystyczny; przegląd literatury; przegląd ogólny) - wymagany przez 
elektroniczne systemy danych bibliograficznych; wreszcie - ewentualne 1-2 referencje.	
 

 

 

 




