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Oskar Komisarek

Część studencka Międzynarodowej Konferencji 

Naukowo-Szkoleniowej,,Wielopłaszczyznowe ujęcie estetyki twarzy — raport

Student part of the International Scientifi c and Training Conference 
,, Multidimensional facial aesthetics” — report

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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23.11.2019 w ramach Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej „Wielopłaszczyznowe uję-
cie estetyki twarzy” na sali wykładowej im. Ludwi-
ka Rydygiera w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora 
Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się studenc-
ka sesja plakatowa. Studenci mieli możliwość za-
prezentowania wyników własnych badań o tema-
tyce szeroko pojętej estetyki twarzy w dziedzinie 
dermatologii, kosmetologii, medycyna estetycznej 
i chirurgii szczękowo-twarzowej. Sesja studencka 
była podzielona na dwie części, pierwsza plakato-
wa, która trwała przez cały okres trwania konferen-
cji oraz druga — ustna prezentacja. Każdy student 
miał za zadanie w przedstawić efekty swojej pracy. 
Przewodniczącym sesji studenckiej był prof. dr 
hab. Jerzy Sokalski. Pozostałymi współprzewod-

niczącymi byli: dr hab. Adrianna Polańska, dr hab. 
Justyna Gornowicz-Porowska, dr hab. Violetta 
Krajka-Kuźniak, dr hab. Dorota Jenerowicz. Po-
ziom przedstawionych przez studentów prac był 
wysoki i wyrównany — zostało wyróżnionych 8 
prezentacji. 

Pierwsze miejsce zajęła praca pt. ,,Chlorochina i in-
fliksimab w leczeniu zespołu Melkerssona-Rosentha-
la”, prezentowaną przez Aleksandrę Wnuk-Kłosińską. 
Za pierwsze miejsce autorzy pracy mają możliwość 
opublikowania swojej pracy w czasopiśmie „Postępy 
Dermatologii i Alergologii” z punktacją IF = 1,757.

Drugie miejsce: ,,Zabiegi chirurgii ortognatycz-
nej — element w terapii pacjentów z wadą rozsz-
czepową”, prezentowała Patrycja Bartkowska, na-
grodą jest możliwość opublikowania swojej pracy 
w czasopiśmie „Journal of Facial Aesthethics”. 

Rycina 1. Moderator konferencji Oskar Komisarek z grupą studentów kół naukowych STN
Figure 1. Moderator of the conference Oskar Komisarek with a group of students from STN scientifi c clubs
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Trzecie miejsce: ,,Porównanie klasycznego pro-
tokołu leczenia oraz protokołu Surgery First Ap-
proach w chirurgii ortognatycznej”, zajęła praca 
zaprezentowana przez Huberta Ostrowskiego, na-
grodą jest możliwość opublikowania pracy w cza-
sopiśmie „Dental Forum”. 

Wyróżnienie za ,,Wady zębowo-twarzowe; este-
tyka i funkcja uwarunkowana genetycznie”, otrzy-
mał Michał Kliński, nagrodą jest możliwość opubli-
kowania pracy w czasopiśmie „Dental Forum”.

Ponadto były jeszcze 3 dodatkowe wyróż-
nienia dla: Anny Zbiszak, Aleksandry Kuźniak 
i Jakuba Jaciów. Nagrodą za te wyróżnienie jest 

możliwość opublikowania prac w czasopiśmie 
„Dermatologia Praktyczna”. Należy jednak pod-
kreślić, że wszystkie publikacje muszą przejść 
kwalifikację zgodną z regulaminem określonego 
w nagrodzie czasopisma i muszą podlegać re-
cenzji. 

Dziękujemy Komitetowi Naukowemu i Organi-
zacyjnemu głównej konferencji „Wielopłaszczy-
znowe ujęcie estetyki twarzy” za taką otwartość 
na studentów. Cieszymy się z faktu tak dużej liczby 
nagród, a także z naszej frekwencji, podczas stu-
denckiej sesji była ona znacząca — 150 studentów 
z trzech wydziałów UMP.

Rycina 1. Profesor Z. Adamski oraz moderator konferencji Oskar Komisarek z grupą studentów kół naukowych STN
Figure 1. Professor Z. Adamski and moderator of the conference Oskar Komisarek with a group of students from STN scientifi c clubs


