
                          

 XXII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO 

NEUROPSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W NEUROPSYCHOLOGII 

Komunikat 3 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że zaproszenie do wygłoszenia wykładów 
plenarnych podczas w XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Neuropsychologia 
w medycynie – medycyna w neuropsychologii przyjęli znamienici Goście: 
 

prof. dr hab. Mariola Bidzan 

dr hab. n. hum. prof. nadzw. Michał Harciarek 

prof. dr hab. Anna Herzyk 

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 
prof. dr hab. Bożydar L.J. Kaczmarek  

dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz 

dr hab. n. hum. prof. nadzw. Małgorzata Lipowska  

prof. dr hab. Emilia Łojek 
dr hab. n. hum. prof. nadzw. Agnieszka Maryniak 
prof. dr hab. Maria M. Pąchalska 
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak 

prof. dr hab. Joanna Seniów  

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg  

 

 

SESJE TEMATYCZNE 

 Neuropsychologia a medycyna 
 Neuropsychologia i choroby metaboliczne 
 Neuropsychologia a starzenie się normalne i patologiczne 
 Neuropsychologia wczesnego rozwoju  
 Neuropsychologia i genetyka 
 Diagnozowanie neuropsychologiczne w różnych obszarach medycyny 
 Rehabilitacja neuropsychologiczna 
 Innowacyjne metody diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej 
 Varia 

 
Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń biernego lub czynnego uczestnictwa (referaty, 

krótkie doniesienia empiryczne i postery).  
 
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.  



 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
Termin Kongresu: 
29-30 listopada 2019 r. 
 
Miejsce obrad: 
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS 
ul. Narutowicza 12 
Lublin 
 
Formy wystąpień: 
Referat -  czas wystąpienia 20 minut 
Poster - (wymiary posteru – format A1: 594 x 841) 
 
Opłaty konferencyjne:  
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 jest dostępny 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  

 

 

  

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego   Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 

 dr hab. prof. nadzw. Aneta R. Borkowska    dr Beata Daniluk 
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