Layoutanvisningar artikel
Artikeln skrivs på svenska om inte annat är överenskommet.

TITEL PÅ SVENSKA - Times New Roman, 16 punkter, versaler, fet vänsterställd text.
TITEL PÅ ENGELSKA - Times New Roman, 14 punkter, versaler, fet vänsterställd text.
Författare 1, företag/institution
Författare 2, företag/institution – Times New Roman, 12 punkter, kursiv, vänsterställd text.


Sammanfattning på svenska.
Artiklar till Bergmekanikdagen ska även ha en engelsk sammanfattning



Ange ca 5 nyckelord på det språk som artikeln är skriven på



Format: A4



Artikelns längd: ca 12 - 14 sidor



Bilder och diagram efter eget behov



Marginaler: övre 3,5 cm, undre 4,0 cm, sidmarginaler 3,0 cm (2,0 cm ok för
figurer/diagram)



Teckensnitt: Times New Roman. Löptext 12 punkter och rubriker 14 punkter
(underrubriker kursiv).



Antal rubriknivåer, ev. numrering av rubriker och figurer, fet text i rubriker etc. kan
anpassas efter behov



Texter under figurer och tabeller ska skrivas på svenska (kursiv)



Ange referenser vid behov



Infoga inga sidnummer, sidfot, logotyp eller liknande



Den skriftliga artikeln ska lämnas som PDF-fil och som Word-fil (.docx)
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Presentationsanvisningar
Presentationen hålls på svenska om inte annat är överenskommet.



Format: 16:9. Projektionsduk 4,5m x 2,8m (2 dukar kommer att användas då scenen
är bred).



Det finns ingen möjlighet att presentera från egen dator



Ca 12 - 14 bilder rekommenderas



15 minuter får disponeras för presentationen. Det kommer utöver det att finnas
avsatt tid för frågor och diskussion. Det är mycket viktigt att dessa 15 minuter inte
överskrids. Som stöd kommer ett tidur att finnas på scenen



Scenen är möblerad med ett ståbord (talarstol) och en sittgrupp



Alla talare som ska presentera inom samma session kommer att befinna sig
samtidigt på scenen. Varje talare presenterar efter ordningsföljden i programmet
och de andra sitter kvar på scenen under hela sessionen. Frågorna hanteras av
sessionens moderator. Mer detaljerad information om detta kommer att skickas ut i
februari.
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