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1. Postanowienia ogólne 

1.1. Celem Konferencji Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki, zwanej dalej Konferencją, 

jest umożliwienie studentom przedstawienia wyników własnych badań naukowych w zakresie nauk 

fizycznych oraz pokrewnych. 

1.2. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Nanotechnologii Nanorurki i Wydział Fizyki 

Uniwersytetu Warszawskiego.  

1.3. Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym i ma charakter niekomercyjny.  

1.4. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2019 r.  

1.5. Miejscem Konferencji jest budynek Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. 

Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa.  

 

2. Zasady uczestnictwa w Konferencji  

2.1. W ramach Konferencji odbędą się sesje: 1. plenarne (plenary sesion), 2. równoległe (parallel 

session), 3. plakatowe (poster session).  

2.2. Definiuje się dwa rodzaje uczestnictwa w Konferencji: uczestnictwo czynne oraz uczestnictwo 

bierne. 

2.3. Uczestnik czynny: (a) osoba, która osobiście przedstawiła wyniki swoich badań w postaci 

prezentacji bądź plakatu w trakcie Konferencji, (b) posiada status studenta I lub II stopnia, (c) jest 

zobowiązany do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie smn.fuw.edu.pl, (d) 

w trakcie trwania Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający przedstawienie pracy oraz zestaw 

materiałów konferencyjnych.  

2.4. Uczestnik bierny: (a) osoba uczestnicząca w sesjach, nieprezentująca pracy naukowej, (b) jest 

zobowiązany do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie smn.fuw.edu.pl, (c) 

w trakcie trwania Konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz zestaw materiałów 

konferencyjnych.  

 

3. Zasady przedstawiania prac 

3.1. Każdy uczestnik może być współautorem dowolnej liczby zgłoszonych prac (pod warunkiem 

rzeczywistego wkładu własnego w powstawanie danej pracy).  

3.1.a. Certyfikat uczestnictwa czynnego będzie wydawany jedynie osobie, która osobiście przedstawiła 

pracę w trakcie konferencji. 



3.2. Streszczenia prac dalej nazywane abstraktami należy przesłać mailowo na adres 

smn.fuw@gmail.com. Abstrakt powinien być zapisany w formacie pdf. Termin przesyłania streszczeń 

prac trwa do zakończenia rejestracji na Konferencję.  

3.3. Abstrakt powinien być wykonany zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie smn.fuw.edu.pl. 

Abstrakt musi zawierać: tytuł wystąpienia bądź plakatu, autorów pracy oraz instytucje, które 

reprezentują, wstęp, cel pracy, materiały i metody (w przypadku prac doświadczalnych), wyniki oraz 

wnioski. Treść abstraktu powinna być napisana czcionką Times New Roman (rozmiar: 12) bez 

pogrubień, podkreśleń, kursywy oraz wypunktowania, jednym kolorem, bez tabel, wykresów i obrazów. 

Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca. Streszczenie powinno być napisane w języku 

polskim lub w języku angielskim w zależności od języka, w którym praca będzie prezentowana.  

3.4. Abstrakty oceniane są przez Radę Programową, której skład zamieszczony jest na stronie 

smn.fuw.edu.pl. Rada Programowa wybiera prace do prezentacji, uwzględniając m.in.: zgodność 

tematyki artykułu z tematyką konferencji, oryginalność pracy i wagę podejmowanej problematyki, 

poprawność sformułowania celu i hipotezy, zastosowane metody badawcze, sposób interpretacji 

wyników badań i wnioskowanie. 

3.5. Jeden Uczestnik może przedstawiać swoje prace zarówno w sesji równoległej jak i plakatowej jeżeli 

oba wystąpienia nie dotyczą tego samego aspektu badań. W przypadku znacznych podobieństw w 

abstraktach obu wystąpień Rada Programowa podejmie decyzję, która praca zostanie zakwalifikowana 

na Konferencję. 

3.6. Jedną pracę może przedstawiać maksymalnie dwóch uczestników czynnych. Są oni zobowiązani 

do indywidualnej rejestracji na Konferencję oraz poinformowania Komitetu Organizacyjnego o 

wspólnej prezentacji. Każda osoba prezentująca otrzyma własny certyfikat potwierdzający uczestnictwo 

w Konferencji. 

3.7. Komitet Organizacyjny wraz z Radą Programową zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania 

nadesłanej pracy w przypadku nie spełniania przez nią kryteriów oceniania zawartych w punktach 3.4. 

oraz 3.5.  

3.8. Autorami prezentującymi pracę mogą być studenci uczelni wyższych. Komitet Organizacyjny 

zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do umożliwienia prezentowania prac innym 

osobom.  

3.9. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy 

Regulaminu Konferencji. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą dopuszczane do prezentacji.  

3.10. Plakaty prezentowane w trakcie Konferencji powinny być w układzie pionowym oraz formacie 

A1 bądź A0. 

3.11. O zakwalifikowaniu pracy przez Radę Programową uczestnik zostanie poinformowany drogą 

mailową w terminie nie późniejszym niż jeden tydzień przed konferencją.  

3.12. Czas przeznaczony na wystąpienia w czasie sesji równoległej to 15 minut na prezentację i 5 minut 

na dyskusję. Podany czas jest nieprzekraczalny i będzie przestrzegany przez Przewodniczącego danej 

sesji.   

3.13. Prezentowanie plakatów odbędzie się w trakcie Sesji Plakatowej w terminie wyznaczonym przez 

Organizatora. 

3.14. Do dyspozycji osób przedstawiających będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty 

zapisu prezentacji to .ppt, .pptx, .odp oraz .pdf. Prezentację należy nadesłać na podany uczestnikowi 

adres e-mail bądź dostarczyć do organizatora przed rozpoczęciem sesji, w trakcie której występuje 

uczestnik. 
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3.15. Co najmniej dwa najlepsze wystąpienia oraz jeden najlepszy plakat zostaną nagrodzone.  

3.16. Wyboru najlepszych prac dokonuje Rada Programowa, uwzględniając m.in.: oryginalność 

prezentacji, sposób prezentacji, znajomość tematu, innowacyjność i pomysłowość oraz przyszłe 

możliwości zastosowania w praktyce i rozwoju.  

3.17. Kwestie sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny.  

3.18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste osób uczestniczących w Konferencji, 

które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie Wydarzenia.  

3.19. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje 

przedstawione przez niego na Konferencji, w tym za m.in. nazwę, logo, prezentacje, materiały 

reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje 

przedstawione przez niego na Konferencji.  

3.20. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również 

instrukcji oraz poleceń przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego.  

3.21. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na prowadzenie przez 

Komitet Organizacyjny dokumentacji fotograficznej przebiegu Konferencji, która zostanie umieszczona 

na stronie internetowej i stronie na facebooku. Wykonywane zdjęcia będą dotyczyły ogólnego przebiegu 

Konferencji, nie znajdą się na nich sytuacje prywatne ani inne niezwiązane z przebiegiem Konferencji. 

Umieszczenie zdjęć ma na celu promocję Konferencji, zdjęcia nie będą przetwarzane w inny sposób ani 

udostępniane osobom trzecim. Komitet zastrzega, że nie będzie oznaczał ani opisywał uczestników 

Konferencji znajdujących się na zdjęciach z wyłączeniem prelegentów sesji plenarnych. Nie będzie 

również informował uczestników Konferencji o znalezieniu się na zdjęciach ze względu na trudność w 

identyfikacji wszystkich osób, które się na nich znajdą. Na żądanie danej osoby Komitet zobowiązany 

jest do usunięcia danego zdjęcia w trybie natychmiastowym. (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 


