
                          

W XXII KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO 

NEUROPSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W NEUROPSYCHOLOGII 

Komunikat 2 

Zachęcamy Państwa do udziału w XXII Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego 
Neuropsychologia w medycynie – medycyna w neuropsychologii organizowanej w Lublinie, w dniach 29-
30 listopada 2019 r. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń biernego lub czynnego uczestnictwa (referaty, krótkie 
doniesienia empiryczne i postery).  
 
Proponowane obszary tematyczne: 

 Neuropsychologia w różnych obszarach medycyny 

 Neurotechnologie w diagnozie i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu 

 Problemy diagnozy i rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami OUN 

 Zaburzenia neurorozwojowe 

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w konferencji. 

Ważne terminy: 
- przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji (czynnego lub biernego) do 5 września 2019 r. 
- informacja zwrotna o przyjęciu zgłoszenia o aktywnym uczestnictwie w Kongresie do 18 września  
- dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 30 września 2019 r.  

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych:  
Opłata podstawowa 350 zł 
Opłata dla studentów 100 zł 

Opłata podstawowa zawiera: materiały konferencyjne, obiad, obsługę przerw kawowych. Studentom 
zapewniamy materiały konferencyjne oraz obsługę przerw kawowych. 

Opłata dodatkowa (dla chętnych) za udział w bankiecie – 100 zł   

Prosimy o wnoszenie opłat na rachunek:  
 
Nr konta: 03114010940000290516001136 
Z dopiskiem: „UMCS-UM-neuropsychologia-19” 
 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz zasady zgłaszania wystąpień będą dostępne na 
stronie internetowej: https://www.umcs.pl/pl/konferencje,10227,1.lhtm 

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać do 5 września 2019 r. na adres: 
pkliniczna.neuropsychologia@poczta.umcs.lublin.pl  

https://www.umcs.pl/pl/konferencje,10227,1.lhtm
mailto:pkliniczna.neuropsychologia@poczta.umcs.lublin.pl
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