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Regulamin obrad i konkursu referatów w sekcjach tematycznych 
 
• W konkursie referatów prezentowanych w danej sekcji biorą udział 

wyłącznie referaty studentów ujęte w programie i wygłoszone w sekcjach 
i podsekcjach 55-tej Konferencji. Czas prezentacji:10 min. 
 

• Jury Sekcji ustala wyniki konkursu ( I, II i III miejsce) zapisując je 
w protokołach referatów po prezentacji wszystkich referatów w sekcji. 
Klasyfikację ustalana jest w następujący sposób: 
• jurorzy oceniają referaty zgodnie zasadami punktacji: wartość 

merytoryczna –max. 10 pkt, sposób referowania –max. 5 pkt, dyskusja 
-max. 5 pkt, szata graficzna prezentacji multimedialnej - max. 5 pkt.  

• suma uzyskanych przez autora referatu punktów określa miejsce w  
klasyfikacji 

• jury sporządza także stosowne adnotacje na protokołach referatów, 
które nie zostały wygłoszone  

 
• Jury może także nie przyznać nagrody od 1 do 3 miejsca. Jury wspólnie 

z koordynatorem sekcji decydują także o rozdziale upominków 
przekazanych do Sekcji (bony książkowe zaproszenia ma Majówkę i in.). 
Wszyscy uczestnicy 55. Konferencji otrzymują dyplomy uczestnictwa, 
identyfikatory i program ramowy 

 
•  Laureaci, studenci AGH, którzy w konkursie referatów w sekcjach 

tematycznych zajęli  I miejsce i jednocześnie zgłosili wcześniej swój udział 
w  International Student Conference ISC  AGH 2018 otrzymają 
dofinansowanie udziału w tej konferencji 

 
• Laureaci 1. 2 i 3 miejsca w konkursie referatów otrzymają dyplomy z rąk 

Dziekana wydziału, na którym są studentami i Opiekuna Koła Naukowego 
na najbliższej Radzie Wydziału  ( nie dotyczy laureatów, studentów 
Wydziału IMiP, którzy otrzymają dyplomy miejsca z rąk Dziekana WIMiIP w 
dniu 11 maja br. o godz. 10.30, s.122, B-4, I.p. Szablony dyplomów do 
wypełnienia przez jury sekcji dla tych laureatów będą dołączone do 
materiałów dla sekcji) 
 

• Laureaci 1, 2 i 3 miejsca mają także możliwość publikacji (samodzielnej lub 
we współpracy z opiekunem naukowym) swojego dorobku naukowego w 
zeszycie naukowym, jeżeli opracują tekst publikacji  zgodnie z wymogami 
wydawnictwa i uzyskają pozytywną ocenę recenzenta. Wskazówki dla 
autorów w Materiałach 55-tej Konferencji i pod adresem: 
http://www.stn.agh.edu.pl/wydawnictwo/. 
 


