Regulamin konkursu na najlepszy poster i najlepsze doniesienie prezentowane
podczas Sesji Młodych Naukowców w ramach
II Międzynarodowej Konferencji „Ekologia człowieka”, Szczecin 9-10.06.2016
1. Grupa docelowa
Konkurs kierowany jest do Młodych Naukowców, tj. doktorantów i studentów biorących czynny udział
w obradach II Międzynarodowej Konferencji „Ekologia człowieka” w Szczecinie, zwanej dalej Konferencją.
2. Cele konkursu
• upowszechnianie wyników badań naukowych zgodnych z zainteresowaniem młodych naukowców, jako
członków zespołów badawczych, z zakresu interdyscyplinarnych aspektów ekologii człowieka;
• inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
• kształtowanie umiejętności przestrzegania rygoru dyscypliny wystąpień naukowych na forach akademickich.
3. Miejsce i czas konkursu
Konkurs odbędzie się w miejscu odbywania się Konferencji, tj. w budynku Wydziału Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy
Juliusza Słowackiego 17.
4. Przedmioty konkursu
Przedmiotami konkursu są:
• doniesienie naukowe zaprezentowane podczas Sesji Młodych Naukowców Konferencji wygłoszone
przez doktoranta lub studenta, który jest jedynym autorem lub pierwszym współautorem;
• poster naukowy, którego jedynym autorem lub pierwszym współautorem jest Młody Naukowiec,
prezentowany podczas Sesji Posterowej w pierwszym lub drugim dniu Konferencji.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
Doniesienia i postery zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Komitet Organizacyjny
Konferencji w skali punktowej, w tajnym głosowaniu. Autorzy doniesienia ustnego oraz posteru o najwyższej
liczbie punktów zostaną nagrodzeni. Wyniki obu konkursów zostaną ogłoszone podczas Konferencji.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
6. Wymogi formalne
Doniesienie ustne prezentowane podczas Sesji Młodych Naukowców Konferencji powinno być przygotowane
w programie Microsoft Power Point lub Open Office Impress, a czas trwania nie powinien przekraczać
15 minut. Postery powinien zawierać tytuł, informacje o autorach (afiliacje), w szczególności o Młodym
Naukowcu. Maksymalne wymiary posteru: A1, tj. szerokość 60 cm x wysokość 84 cm. Miejsce wystawienia
posterów: tablice wskazane przez Organizatorów Konferencji w budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i
Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Juliusza
Słowackiego 17. Postery powinny zostać zamontowane przez Autorów najpóźniej przed piątkową Sesją
Posterową do godz. 10.30. Postery powinny zostać zdemontowane przez Autorów do godz. 13.30 w piątek.
6. Postanowienia końcowe
Decyzja Jury jest niepodważalna, co oznacza, że nie przysługuje odwołanie się od niej. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do opracowania i opublikowania wyników konkursu. Przystąpienie do konkursu
wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym do tego zakresie.

