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Jak przyggotować i wyygłosić prezeentację na ko
onferencji naaukowej
P
Przygotowan
nie prezentacji
1. Pierwszy slaajd powinien
n zawierać podstawowe
p
informacje o prezentujjącym, np.: uczelnia,
w
wydział,
zesspół badawcczy, promottor, kontakt. Można um
mieścić logo
o tych instyytucji lub
konferencji na którą przygotowuje
p
emy prezenttację, projektu, z któreego finansowane są
badania lub inne wymaggane przez instytucje finaansujące pracce.
2. Dobrym pom
mysłem jestt pokazanie spisu treścci prezentacjji. Jeśli wyn
ników, które
e chcemy
pokazać jestt dużo, a czasu mało, to warto zaznaaczyć, że omówiony zostanie pewien
n wycinek
prac, a reszta będzie tylkko wspomniaana.
W
jest zachowaniee logicznego podziału prezentacji:
p
w
wstęp
(w zaależności od
d zakresu
3. Ważne
w
wiedzy
słuch
haczy, może być potrzeb
bny dłuższy wstęp, ale trzeba
t
uważżać, aby nie zaburzyć
proporcji po
oszczególnycch części prrezentacji), cel
c pracy (d
dlaczego dan
na tematykaa została
podjęta, jakii problem staaramy się ro
ozwiązać w naszej pracy),, zakres praccy (metody badawcze
b
i analitycznee),wyniki z dyyskusją, podssumowanie.
4. Prezentując wyniki, naleeży dochować zasady rzzetelności, tzn.
t
przedstaawić zarówn
no wyniki
j i to, co się nie udało. To również jest
j bardzo ważna
w
i potrzzebna wiedzza.
pozytywne, jak
5. Dyskusja to porównanie własnych wyników
w
z wyynikami już występujący
w
mi w literatu
urze. Jest
t istotna i wartościowa
to
w
część prezen
ntacji i dlatego nie należyy jej pomijaćć.
6. Dobrze widzziane jest po
odawanie od
dnośników liiteraturowycch, np. bezpośrednio naa slajdzie,
na którym występują.
w
7. Trzeba
T
miećć świadomośść, kim są słuchacze
s
i jaki
j
(mniej więcej)
w
poziiom wiedzy w danej
t
tematyce
prrezentują. Naa konferencjjach często zdarza
z
się, żee słuchacze są przedstaw
wicielami
bardzo różnyych dziedzin
n. W takim wypadku
w
trze
eba ograniczzyć język speecjalistyczny,, (np. nie
„
„FTIR”
a „speektroskopia w podczerw
wieni”), przyggotować trocchę dłuższy w
wstęp wprow
wadzający
w temat itp.
8. Podobnie, jaak w przypaadku posteru
u: im mniej tekstu na slajdach, tym
m lepiej. Szczzegółowe
informacje powinny
p
byćć wypunktow
wane. Główn
nym środkiem
m przekazu powinny byćć zdjęcia,
s
schematy,
ryysunki, wykreesy itd.
9. Należy zwró
ócić uwagę na
n czytelnośćć slajdów: pionowa
p
orieentacja podp
punktów/sch
hematów,
rysunki zgru
upowane w centrum slaajdu, jedna odpowiednio
o
o duża czcio
onka, maksymalnie 2
kolory czcion
nki, bez grafiik w tle, spójność slajdów
w w stylu).
Z
wiele animacji
a
dajee wrażenie chaosu
c
na slaajdzie, niemniej czasem dla podkreśślenia np.
10. Zbyt
kolejności omawianych
o
schematów
w można je po kolei wp
prowadzać p
przy pomocyy kliknięć
myszą lub wskaźnikiem.
11. Slajdy
S
powinny być tak skonstruo
owane, żebyy „podpowiaadały” wygłaaszającemu, o czym
mówić.
12. Należy dosto
osować liczb
bę slajdów do czasu prze
eznaczonego
o na prezenttację i zostaw
wić sobie
o 5min zap
ok.
pasu na ewen
ntualną dyskkusję po prezzentacji.
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W
Wygłaszanie
e prezentacji
m – pozwolii to mieć
1. Najlepiej jesst przećwiczyyć w domu wygłaszanie prezentacji ze stoperem
o
ogólnie
pojęęcie o czasie trwania
t
prezzentacji.
2. Aby
A się nie „zaciąć”,
„
dob
brze jest przyygotować sob
bie do każdego slajdu zdaanie wprowaadzające.
3. Należy mówić głośno, wyyraźnie i pow
woli.
w
się prezentację
ę, trzeba staarać się dokkładnie wytłłumaczyć
4. Pamiętając, do kogo wygłasza
t
tematykę,
a szczególnie wstęp.
5. Dobrym pom
mysłem jest wskazywanie
w
e wskaźnikiem istotnych elementów,, nawet tych,, które są
s
sprawą
oczyywistą dla mówiącego
m
(n
np. przy omaawianiu elem
mentów ukłaadu laborato
oryjnego)
‐ wtedy słuch
hacze lepiej się skupią naa prezentacjii.
6. Frazy typu „Jak
„
mówiłeem przed chwilą…”, „Jakk wspomniałłam przy po
oprzednim slajdzie…”
pomagają w utrwaleniu informacji.
7. Warto
W
na początku
p
pow
wiedzieć „D
Dziękuję za możliwość zaprezentow
z
wania się”, na
n końcu
„
„Dziękuję
za uwagę”.
8. Aby
A uniknąć niespodziew
wanej usterkki prezentacjii, np. niepop
prawnego wyyświetlenia się
s slajdu,
ności zapisaćć prezentacjęę w starej wersji
w
.ppt
należy ukryćć grafiki tła w slajdach orraz dla pewn
o
oraz
w .pdff. Podczas konferencji
k
na pewno będzie
b
czas na skopiow
wanie prezentacji na
komputer po
odłączony do
o projektora i przejrzenie
e wszystkich slajdów.

