7. Opis tematu zamawianego pt: Prezentacja przesłania ważnej pracy naukowej
dotyczącej pielęgniarstwa lub ratownictwa, opublikowanej w czasopiśmie zagranicznym, z
podkreśleniem uwarunkowań powtórzenia badań lub wdrożenia wniosków w realiach
naszego kraju.
Oczekiwania wobec osób skłonnych zrealizować w/w temat:
Zakłada się, że osoba, która podejmie się zrealizowania niniejszego tematu zamawianego
dość dobrze zna język angielski. Niniejszy typ opracowania najlepiej jest zrealizować w
zespole 2-3 osobowym. Oczekuje się, że autorka (autor, autorzy) opracowania będą
wypełniać przez pewien czas rolę „poszukiwaczy cennego materiału”. Ujmując to
metaforycznie osoba taka powinna przyjąć początkowo naturę „śledczego”, „łowcy”,
a później osoby, która lubi prowokować przez wysłowienie ciekawej, niezwykłej tezy.
Zakłada się, że zostaną podjęte następujące działania:
1) Autorka, autor, autorzy tego typu opracowania powinni poszukiwać dowolnymi,
ustalonymi przez siebie metodami pracy opublikowanej w zagranicznym czasopiśmie
pielęgniarskim typu „open access”. Poszukiwania powinny dotyczyć tematu, który
zdaniem autorów zasługuje na to, aby go przedstawić na Sympozjum. Powinien być to
temat intrygującym, ciekawy, bulwersujący.
2) Oczywiste jest, że najbardziej efektywnymi narzędziami poszukiwania takiego tematu
to PubMed [ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/] i tzw. „multiwyszukiwarka” dostępna
dla pracowników i studentów PWSZ w Nysie.
3) Po wybraniu pracy, zapoznaniu się z nią i przedyskutowaniu w gronie ewentualnych
współpracowników należy sformułować (a) streszczenie i (2) pełny tekst pracy
Pierwszy akapit opracowania powinien być streszczeniem w języku polskim znalezionej,
wartościowej pracy. W akapicie tym będzie określony link do znalezionego opracowania.
Streszczenie w języku polskim nie musi być więc obszerne.
Dla uwiarygodnienia niniejszej propozycji tematycznej podajemy, dla przykładu dane o
czterech zagranicznych czasopismach typu „open access” z zakresu pielęgniarstwa i
psychologii:
JOJ Nurse Health Care. https://juniperpublishers.com/jojnhc/
Annals of Nursing and Primary Care http://www.remedypublications.com/annals-of-nursingand-primary-care/articles/latest.php
Annals of Nursing Research & Practice https://austinpublishinggroup.com/nursing-researchpractice/published-articles.php
Psychology and Behavioral Science International Journal (PBSIJ).
https://juniperpublishers.com/index.php

Streszczenie powinny zostać zapisane na wzór abstraktów zamieszczonych pod:
http://pwsz.nysa.pl/konferencja_21_05_2019/ . Jeśli osoba opracowująca temat, jest skłonna przedstawić go w
trakcie obrad konferencji, należy zgłosić swoje uczestnictwo w Sympozjum w sposób określony w witrynie
http://konferencje.pwsz.nysa.pl/conf/3 (to znaczy wysłać formularz zgłoszenia i streszczenie na adres
sympozjum@pwsz.nysa.pl). Jeśli autorka opracowania jest skłonna przedstawić swój referat w trakcie
sympozjum, to konieczne jest opracowanie i wysłanie w terminie do 1.03.2010 także pełnego tekstu pracy.

