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Cel zajęć 

1. Stworzenie okazji do refleksji nad celem i skutecznością oddziaływania 
posterów naukowych i prezentacji multimedialnych. 

2. Poznanie podstawowych zasad tworzenia oraz prezentowania posterów, 
prezentacji oraz wystąpień naukowych. 

3. Stworzenie okazji do rozwijania metod prezentowania treści naukowych 
oraz transformowania ich na informacje wizualne, jak również 
dostosowywanie prezentacji do zróżnicowanych obiorców. 

 

Treści kształcenia 

1. Zasady tworzenia posterów naukowych 
2. Podstawy visual thinking jako metody przetwarzania treści naukowych na 

grafikę 
3. Zasady organizacji prezentacji multimedialnych. 
4. Podstawowe kompetencje użyteczne w wystąpieniach naukowych 
5. Reorganizacja treści w przypadku posteru i wystąpień dla zróżnicowanych 

(poza-naukowych) odbiorców treści naukowych. 
6. Przekaz werbalny i niewerbalny podczas wystąpień naukowych 

Wymagania 
wstępne 

Brak 

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji 

Zrozumieć różnice miedzy podstawowymi formami prezentacji treści 
naukowych (artykuł naukowy, poster, prezentacja) 
Zrozumieć funkcjonalność zasad organizujących treści a posterze 
naukowym 
Dokonać transformacji tekstu naukowego na schematy i treści wizualne 
 

Spotkanie 1 i pierwsza część 
indywidualnych konsultacji  

Zaplanować wystąpienie naukowe  
Zrozumieć i zastosować zasady organizacji treści naukowych w 
prezentacji 
Dostosować sposób prezentacji do różnicowanych odbiorców  

Spotkanie 2 i druga część 
konsultacji indywidualnych 



Zaplanować, zrealizować i przestawić poster naukowy 
Wystąpić z prezentacją multimedialną przed zespołem, wyjaśnić treści 
naukowe odbiorcom spoza kręgu nauki. 

Przygotowanie posteru oraz 
wygłoszenie wystąpienia 
naukowego dla odbiorcy nie-
naukowego. 
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http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm 
http://www.gradschool.purdue.edu/sropconference/documents/posterpresentation2-
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http://bildmakarna.kib.ki.se/posters/tips/index_en.html 
http://www.kdnuggets.com/meetings/kdd98/poster-tips.html 
http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm  
 
http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje-
naukowa/index.html 
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-z-zintegrowanej-opieki-
medycznej/22_pomysl_badanie_publikacja_wystapienia_na_konferencjach.pdf 
 
http://gradschool.unc.edu/academics/resources/postertips.html 
http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=78 
 
http://guides.nyu.edu/c.php?g=276826&p=1846155 
http://colinpurrington.com/tips/poster-design#motivationaladvice 
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Szczegółowe 
informacje 

Termin pierwszego i drugiego spotkania ustalany jest na początku 
semestru 
Konsultacje indywidualne w terminach wspólnie uzgadnianych 
Końcowe spotkanie (prezentacja posterów i wystąpienia z prezentacjami) - 
termin do wspólnego ustalenia. 
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