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Jak przyggotować posster na konfeerencję naukkową
1. Z naszego doświadczenia wynika, żee bardzo dobry do wyko
onania posteeru jest Pow
wer Point,
s
szczególnie
n
nowsze
werssje.
2. Generalna
G
z
zasada
to: im
m mniej teksstu, tym lep
piej, ale uwaaga: „Wszysttko powinno
o być tak
proste, jak tylko
t
możliw
we, ale nie bardziej” (A. Einstein). Dlatego
D
najleepszym wyjścciem jest
ujęcie tekstu
u w zwięzłe podpunkty podające wszystkie
w
nieezbędne info
ormacje, np. warunki
procesu. Czyytający szukaa wzrokiem najważniejsz
n
zych rzeczy, zatem
z
należyy mu to ułatw
wić.
3. Oprócz
O
tytułłu posteru, należy takżee umieścić nazwiska
n
auttorów i nazw
wę wydziału i uczelni
o zakładu
oraz
u/laboratoriu
um.
4. Można umieeścić logo: np. uczelni, wydziału, zespołu
z
bad
dawczego, kkonferencji, na którą
przygotowujjemy posterr, projektu, z którego finansowane są badania lub inne wymagane
przez instytu
ucje finansujące prace.
W
ób jego rozw
wiązania),
jest logicznyy układ treśści: cel pracyy (lub problem i sposó
5. Wymagany
z
zakres
pracyy, metodyka, wyniki, podsumowanie.
6. Poster to graaficzna form
ma prezentacjji, dlatego źrródłem przekkazu musi byyć obraz i inne formy
g
graficzne.
N
Niezbędne
s rysunki, zdjęcia, sch
są:
hematy (np. układu baadawczego),, tabelki,
w
wykresy,
wid
dma itd.
7. Wskazówka:
W
: aby ładniee i równo ro
ozmieścić ryysunki lub pola
p
tekstow
we, można stosować
s
narzędzie wyyrównywania i różne jeggo opcje (Offfice 2007: zaaznaczyć obraz Æ formaatowanie
Æ wyrównaaj: do praweej/lewej/środ
dka strony ittd.; do linii siatki: …Æ wyświetl lin
nie siatki;
z zastosowan
niem prowad
dnic: …Æ ustawienia siattki Æ prowaadnice)
8. Pierwszym podpunktem
m powinno być nakreśślenie celu i zakresu pracy (w zwięzłych
z
punktach), a ostatnim – podsumowaanie i dyskussja (w zwięzłłych punktacch). Mała ilo
ość tekstu
nie jest wadą posteru. Jeeśli czytającyy będzie chciał się dowied
dzieć czegoś więcej, prezzentujący
poster wyjaśśni mu to usttnie.
9. Wyniki
W
pow
winny być przedstawione w form
mie graficznej. Mile widziane są wszelkie
o
objaśnienia
w
wykresów/zd
djęć itp. , takkie jak np. strzałki wskazu
ujące wybrany punkt z wykresu.
w
10. Bardzo ważn
na jest rzeteelność – w podsumowan
p
niu powinnyy się znaleźć zarówno po
ozytywne
w
wyniki,
jak i to, co się niee udało (to teeż jest bardzo ważna i po
otrzebna wieedza).
11. Dyskusja to porównaniee własnych wyników
w
z wynikami
w
już występującyymi w literatturze. Na
posterze jeest to trud
dne do wyykonania, ale
a
nie nieemożliwe. M
Można napisać: „…
z
zgodnie/niez
zgodnie z przzewidywaniaami [nr źródłła literaturow
wego]” lub n
nawet (ze wzzględu na
o
ograniczone
miejsce na posterze)
p
„…
… zgodnie/nie
ezgodnie z daanymi literatturowymi”.
12. Dobrym possunięciem jeest umieszczzenie na possterze (w po
odpunktach)) planu badaań, które
planuje się wykonać
w
w przyszłości.
13. Jeśli
J
jest jesszcze miejscce lub istnieeje taka konieczność, to
t na posteerze można umieścić
literaturę, z której się korzystało.
14. Warto
W
umieśścić na posteerze kontakt do siebie, np
p. maila.
15. Uwaga na czytelność i przejrzysstość poste
eru. Ważne jest umieeszczenie wszystkich
w
podpunktów
w w orientaccji pionowej (nr 2 pod nr 1, a nie nrr 2 obok nr 1), aby czytający nie
musiał ich szzukać wzrokiem.

