Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
i znanstveno-stručni časopis Medicina Fluminensis,
uz potporu Znanstvenog odbora svih studenata
organiziraju radionicu

KAKO NAPISATI DOBAR PRIKAZ SLUČAJA?
Poštovani studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog
studija Medicina i Dentalna medicina,
pozivamo Vas na prijavu za edukativnu i kreativnu radionicu
koja će se održati 09. i 10. ožujka 2018., u biblioteci Zavoda za
biologiju i medicinsku genetiku.
Osnovni cilj radionice je omogućiti stjecanje osnovih znanja i vještina
pripreme i pisanja prikaza slučaja, vrste znanstvenog članka s kojim se
studenti najčešće prvo susreću tijekom svojeg znanstvenog rada. Nakon
dvodnevne edukativne radionice, svakom će polazniku biti dodijeljen
mentor i stvarni primjer slučaja iz kliničke medicine te pružena prilika da
napiše znanstveni članak.
Dodatne pogodnosti za polaznike uključuju:
• tri najbolje napisana prikaza slučaja dobit će priliku za objavu u
časopisu Medicina Fluminensis
• svim polaznicima bit će omogućen popust na kotizaciju u iznosu od
20% i aktivno sudjelovanje na drugom Međunarodnom biomedicinskom
studentskom kongresu (BRIK 2018)
Uvjeti:
• rok za prijavu je 15. veljače 2018.
• ispunjena prijavnica šalje se na adresu medflum.radionice@gmail.com
• kotizacija iznosi 30 kuna
• broj polaznika ograničen je na 12 studenata (11 Medicina + 1 Dentalna medicina)
(u slučaju većeg broja prijavljenih, polaznike će odabrati Organizacijski
odbor prema prispjelim prijavnicama)

Organizacijski odbor:
doc. dr. sc. Nina Pereza, Izvršna urednica Medicine Fluminensis
prof. dr. sc. Saša Ostojić, Glavni i odgovorni urednik Medicine Fluminensis
Andrej Belančić, studentska sekcija Medicine Fluminensis
Damir Vučinić, studentska sekcija Medicine Fluminensis
Maja Ploh, predsjednica Znanstvenog odbora svih studenata

Mentori:
prof. dr. sc. Marija Kaštelan, prof. dr. sc. Damir Miletić, prof. dr. sc. Jelena Roganović,
prof. dr. sc. Neda Smiljan Severinski, prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić,
prof. dr. sc. Toni Valković, prof. dr. sc. Renata Gržić, doc. dr. sc. Dean Markić,
doc. dr. sc. Goran Poropat, doc. dr. sc. Arnela Redžović, doc. dr. sc. Vladimira Vuletić,
dr. sc. Andrea Dekanić

Voditeljica radionice: doc. dr. sc. Nina Pereza
Suradnici: prof. dr. sc. Saša Ostojić, Evgenia Arh, Andrej Belančić, Damir Vučinić

PROGRAM
Petak, 9. ožujka
ANALIZA PRIKAZA SLUČAJA KAO VRSTE ZNANSTVENOG ČLANKA
16.00 – 16.45 Vrste znanstvenih djela. Kriteriji za pisanje prikaza slučaja.
16.45 – 17.30 Struktura prikaza slučaja. Organizacijske sastavnice teksta.
17.30 – 18.00 Pauza za kavu
18.00 – 18.45 Struktura i funkcija sažetka
18.45 – 19.30 Struktura i funkcija naslova i ključnih riječi

Subota, 10. ožujka
SMJERNICE ZA PISANJE PRIKAZA SLUČAJA
09.00 – 09.45 Izrada vremenske crte
09.45 – 10.30 Predložak za pisanje prikaza slučaja i kontrolna lista
10.30 – 10.45 Pauza za kavu
10.45 – 11.30 Specifičnosti znanstvenog jezika u prikazu slučaja
11.30 – 12.00 Upute znanstvenog časopisa za pripremanje članka
12.00 – 12.15 Pauza za kavu
12.15 – 13.30 Baze podataka za pretraživanje literature

