Warszawa, 21.09.2018 r.

Regulamin Konkursu na Najlepsze Prace Młodych Uczonych
na 12. Sympozjum Techniki Laserowej
1. Przewidywane jest zorganizowanie dwóch Konkursów:
a/ Konkurs na najlepszy plakat (KNP). W konkursie tym przewidziane jest przyznanie trzech
nagród rzeczowych 1 , 2 i 3 stopnia,
b/ Konkurs na najlepszy wygłoszony referat (KNR). W konkursie tym przewidziane jest
przyznanie jednej nagrody rzeczowej.
Nagrody zostały ufundowane przez firmy/ sponsorów konferencji.
2. W konkursie na najlepszy plakat mogą wziąć udział wszystkie plakaty opracowane przez
zespoły w których skład wchodzi autor mający statut doktoranta, w których kandydat
uczestnik konkursu widnieje jako pierwszy (lub podkreślony) autor. Do oceny może być
wzięty tylko jeden plakat dla jednego kandydata. Kandydat zobowiązany jest być obecny
podczas sesji plakatowej w pobliżu swojego plakatu i udzielać wyczerpujących wyjaśnień
mogących wpłynąć na ocenę.
3. W konkursie na najlepszy wygłoszony referat mogą wziąć udział młodzi pracownicy nauki
przed uzyskaniem stopnia dr habilitowanego , którzy w roku 2018 nie ukończyli lub nie
ukończą 35 roku życia (tj. rocznik 1983 i młodsi)
4. W skład Kolegium Oceniającego Konkurs (KOK) powinni wejść jurorzy - przedstawiciele
wszystkich ośrodków akademickich ( uczelni, instytutów badawczych itp.) oraz
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Każdy z członków KOK otrzyma do wypełnienia
dwie karty oceny do obu konkursów. W obu konkursach zostanie zastosowana ta sama
metoda obliczania głosów:
Każdy z jurorów ma prawo ocenić każde z wystąpienie w skali 1-5 , brak oceny lub ocena 0
nie będzie brana pod uwagę. Oceny mogą się powtarzać. Podstawą rankingu będzie średnia
ocen (z co najmniej 5 ocen).
5. Ostateczna kwalifikacja do obu grup nastąpi po przyjeździe do m-sca konferencji. We worek
rano przygotowane zostaną karty ocen, wybrany skład Kolegium Oceniającego Konkurs oraz
omówiony i zatwierdzony i opublikowany Regulamin.
6. Jurorzy zobowiązani są dostarczyć wypełnione karty ocen w terminie: ocena KNP do przerwy
obiadowej w środę, ocena KNR do przerwy obiadowej w czwartek. Ogłoszenie wyników KNP
i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej kolacji w środę.
Ogłoszenie wyników KNR wręczenie nagrody nastąpi na zakończenie konferencji.

