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Medycyna i zdrowie.
Wyzwania XXI wieku

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ
CERTYFIKAT+ZAŚWIADCZENIE
Za dodatkową opłatą (50 zł) pomagamy Autorkom/Autorom w sformułowaniu/doprecyzowaniu celu
i hipotez badawczych oraz w tworzeniu wykresów: histogramu, kaskadowego(wodospadowego),
demograficznego, Paretto, lejkowego, Gantta, Slopegraph, z akceptowalnym zakresem, Likerta,
kropkowego i lizakowego, macierzy wykresów, panelowego i innych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego pt.

MEDYCYNA I ZDROWIE.
ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE
Celem projektu jest realizowanie badań dotyczących szeroko
rozumianej problematyki medycyny i zdrowia, oraz uzyskanie
wiedzy na temat czynników wpływających na zdrowie
człowieka.
Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych,
doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się
problematyką medycyny i zdrowia.
Zakładane efekty realizowanego projektu badawczego:
wydanie monografii naukowej pt.
MEDYCYNA I ZDROWIE.
WYZWANIA XXI WIEKU
zawierających rozdziały naukowe napisane przez osoby
zaangażowane w projekt badawczy,
oraz integracja środowiska osób, zajmujących się wyżej
wymienioną problematyką.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa
do przesyłania rozdziałów do monografii naukowej
pod redakcją pt.

Medycyna i zdrowie.
Wyzwania XXI wieku

Proponowana tematyka rozdziałów naukowych:
*Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce chorób
*Komunikacja lekarz-pacjent
*Zdrowie publiczne
*Medycyna a styl życia
*Stomatologia dla lekarza rodzinnego
*E-zdrowie
*Dietetyka
*Farmacja
*Kosmetologia
*Psychiatria
*Wyzwania codziennej praktyki lekarskiej
*Prawo i medycyna
Przygotowany rozdział należny przesłać na adres:
zdrowie@know-press.eu

Wymagana objętość rozdziału w monografii (liczba znaków typograficznych ze
spacjami,w tym elementy graficzne):min 20 tys. znaków; maks. 24 tys. znaków.
(Dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=27).
Sugerowana struktura abstraktu i rozdziału przesłanego do redakcji
(Dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=154):
TYTUŁ
Streszczenie: Samodzielny tekst (do 1000 znaków ze spacjami), który ma
informować o zawartości pracy. Powinien zawierać takie elementy, jak: cel
badawczy, metody badawcze oraz główne wnioski.
Słowa kluczowe: słowo kluczowe, słowo kluczowe
1.Wstęp
2.Część teoretyczna rozdziału (przegląd literatury)
3.Część badawcza rozdziału
może zawierać:
3a. Metody badawcze (metoda / metodologia / model badawczy / hipotezy
badawcze)
3b. Analiza danych i wyniki
4.Zakończenie
5. Bibliografia
Title of the Paper in English
Summary: This is summary in English. This is summary in English. This is summary in
English. This is summary in English. This is summary in English. This is summary in
English.
Keywords: key word 1, key word 2, key word 3, key word 4, key word 5

Szczegółowe wymogi redakcyjne
(dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=154):
– W tekście można stosować śródtytuły
– Format strony: A4, marginesy: 2,5 cm. Tekst wyjustowany
– Czcionka: 12 pkt. Times New Roman (normalny).
– Interlinia: 1,5
– Cytowanie (przypisy dolne)

TERMINY
Podano na stronie internetowej: http://know-press.eu/
zdrowie@know-press.eu

OPŁATY
1) Opublikowanie rozdziału w monografii (e-book): 300 zł (brutto)
(Po uzyskaniu pozytywnych recenzji) (bez względu na liczbę autorów)
Wersja papierowa monografii: 50 zł (Autor/Autorka rozdziału, uznanego przez
komisję naukową za najlepszy rozdział monografii, zostaje zwolniony/a z opłaty
za wersję papierową monografii)
2) Włączenie się Autora do badań ilościowych realizowanych w ramach
projektu (dołączenie własnych pytań do kwestionariusza ankiety oraz
otrzymanie bazy danych z wynikami): 500 zł
3) Włączenie się Autora do badań ilościowych realizowanych w ramach
projektu + otrzymanie wyników (statystyki opisowe): 1000 zł
FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIELENIEM PATRONATU
NAD PROJEKTEM BADAWCZYM ORAZ
OSOBY ZAINTERESOWANE FUNKCJĄ:
1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU;
2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ;
3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU,
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO.
Numer konta bankowego:
LABORATORIUM WIEDZY ARTUR BORCUCH
69 2530 0008 2004 1029 6300 0001
z dopiskiem: Projekt badawczy Medycyna i zdrowie, imię i nazwisko

CERTYFIKATY
Osoby, których rozdziały zostaną zaakceptowane do monografii otrzymają:
- CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BADAWCZYM PT.:
MEDYCYNA I ZDROWIE. ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE
- ZAŚWIADCZENIE O OPUBLIKOWANIU ROZDZIAŁU W MONOGRAFII NAUKOWEJ
POD REDAKCJĄ PT. MEDYCYNA I ZDROWIE. WYZWANIA XXI WIEKU
- Autor/Autorka rozdziału, który zostanie uznany przez komisję naukową za
najlepszy w monografii naukowej, otrzyma dodatkowy certyfikat

LICZBA PUNKTÓW ZA ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (5 PKT)
Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie
z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
(Dz.U. 2016, poz. 2154).
W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik,
Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Warszawa 2018 (Zespół MNiSW w składzie: Aleksander Dańda, Bogdan Szkup,
Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek, Przemysław Wewiór) „Za rozdział w każdej
innej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym
w wykazie ministerialnym przyznaje się 5 punktów”.

Kierownicy projektu badawczego:
dr Artur Borcuch
dr Monika Knefel
dr Anna Krzysztofek

Rada naukowa projektu (w porządku alfabetycznym):
dr Artur Borcuch (ekonomia i finanse), Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
dr Robert Dutkiewicz, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Paulina Forma, Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, pedagog społeczny, nauczyciel akademicki, teoretyk
i praktyk
mgr inż. Anna Jaros, specjalista modelowania sylwetki, właściciel Studia Figura Morawica
i Busko-Zdrój, dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Doradca/opiekun w zakresie zdrowego trybu życia i odżywiania
mgr Sabina Jarząbek, mgr Administracji, zawodowa lekkoatletka specjalizująca się
w biegach długodystansowych, medalistka Mistrzostw Polski
dr Monika Knefel, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ;
Europejski Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji Monika Knefel
dr Anna Krzysztofek (zarządzanie), Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Lekarz Anna Kwiecień, Specjalista kardiochirurg, Śląskie Centrum Chorób Serca
Lekarz Dominik Siutka, Specjalista neurolog, Zakład opieki zdrowotnej w Skarżysku
Kamiennej

