
Zasady organizacji VIII Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje - wiWAT 2020” 

oraz 

Regulamin konkursu na najlepszy referat zaprezentowany w trakcie Konferencji 
 

§ 1 

1. Organizatorem VIII Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje wiWAT 2020”, zwanej dalej 

„Konferencją” jest Komitet Organizacyjny Konferencji. 

2. Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2020 r. 

3. Konferencja będzie przeprowadzona w formie on-line (MS Teams).  

4. Skład Komitetu organizacyjnego tworzą studenci, doktoranci WAT oraz pracownicy Działu Spraw 

Studenckich. 

5. Uczestnikami Konferencji mogą być: 

1) studenci, 

2) doktoranci, 

3) młodzi pracownicy nauki, 

4) przedstawiciele współpracujących firm. 

6. Firmy mają możliwość fundowania oraz wręczania nagród dla najciekawszych referatów przedstawionego 

na Konferencji. O sposobie wyłonienia, liczbie oraz rodzaju nagrody decydują firmy. 

§2 

1. Podczas Konferencji zostanie zorganizowany Konkurs na najlepszy referat zaprezentowany w trakcie 

Konferencji, zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konferencji. 

3. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie studentów oraz doktorantów, których dorobek naukowy 

i osiągnięcia zaprezentowane w trakcie Konferencji zyskają uznanie Komisji Konkursowej, której skład 

stanowi Komitet Programowy Konferencji. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające status studenta lub doktoranta. 

5. W konkursie nie mogą brać członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji.  

§ 3 

1. W konkursie przewiduje się dwie kategorie: kategorię studentów i kategorię doktorantów.  

2. Wyboru najlepszych prac dokonuje Komisja Konkursowa. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1)  Prorektor ds. studenckich WAT – przewodniczący, 

2) po jednym przedstawicielu z podstawowych jednostek organizacyjnych WAT, 

3) przedstawiciele władz WAT, którzy miesiąc przed terminem zgłoszą chęć udziału.  



4. Komisja Konkursowa obraduje po wysłuchaniu wszystkich zaprezentowanych podczas  Konferencji 

referatów. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 grudnia.  

6. W obradach Komisji Konkursowej uczestniczy pracownik Działu Spraw Studenckich, który pełni  

funkcję sekretarza Komisji. 

§ 4 

1. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia przedstawione referaty przez przyznanie punktów. 

2. W każdej kategorii, członek Komisji Konkursowej musi ocenić pięć wybranych referatów i przyznać im 

następujące wartości punktowe: 5, 4, 3, 2, 1. Konkretną wartość punktową można przyznać tylko raz.  

3. Członek Komisji Konkursowej ma obowiązek rozdysponować wszystkie swoje punkty. 

4. Członkowie Komisji przyznając punkty kierują się przede wszystkim jakością naukową  

zaprezentowanego referatu. 

5. Przyznane punkty dla każdego referatu liczone są przez sekretarza Komisji.  

§ 5 

1. W każdej kategorii występują: po jednym miejscu pierwszym, po dwa miejsca drugie, po trzy miejsca  

trzecie. Łącznie sześć miejsc w kategorii studentów oraz sześć miejsc w kategorii doktorantów.  

2. Komisja może przyznać dowolną liczbę wyróżnień.  

3. Zwycięzcami Konkursu zostają autorzy sześciu najlepiej ocenionych referatów z najwyższą liczbą 

uzyskanych punktów.  

§ 6 

1. Laureaci Konkursu, którzy zdobyli pierwsze miejsce, drugie lub trzecie w kategorii studentów lub 

doktorantów otrzymują nagrody rzeczowe. 

2. Nagrodzeni uczestnicy podpisują protokół odbioru nagrody. 

3. Każdy z nagrodzonych uczestników otrzymuje dyplom.  

 

 


