Sesja Młodych Badaczy (SMB)
Istotnym składnikiem konferencji organizowanych przez SHP jest Sesja Młodych Badaczy (SMB).
Jej celem jest stworzenie młodym uczonym okazji do prezentacji swoich własnych osiągnięć
badawczych, poznanie przez nich środowiska humboldtczyków oraz zachęcenie do
przygotowania aplikacji o stypendium naukowe Fundacji Aleksandra von Humboldta.
Do udziału w sesji pragniemy zaprosić 20-30 młodych uczonych – doktorów i doktorantów
(w wyjątkowych przypadkach również wybijających się studentów) wybranych w drodze
konkursu przez komitet naukowy konferencji z grona kandydatów rekomendowanych przez
humboldtczyków i PTChem.
Zgłaszanie chęci uczestnictwa w SMB będzie przebiegało w dwóch etapach. Zgłoszenie wstępne
polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego gdzie należy podać tytuł planowanej
prezentacji oraz krótką charakterystykę zawartości (max 50-100 słów). Prosimy o nadesłanie
zgłoszenia wstępnego w terminie do 31 października 2016
Osoby zainteresowane uczestnictwem w SMB winny w terminie do 31 stycznia 2017 r. do godz.
13 nadesłać pełne zgłoszenie, na które składa się:




krótkie CV, zawierające spis publikacji bądź innych osiągnięć naukowych (w formacie PDF),
list rekomendacyjny od humboldtczyka lub członka PTChem (w formacie PDF),
abstrakt spełniający niżej podane kryteria strukturalne i objętościowe (w formacie MsWord).

Ww dokumenty winny być nadesłane w formie zbiorów elektronicznych na adres:
humboldt2017krakow@gmail.com
oraz posiadać nawy zgodnie z następującym schematem:
Nazwisko_Imię_CV.pdf
Nazwisko_Imię_Rekomendacja.pdf
Nazwisko_Imię_Abstrakt.doc

Abstrakt (struktura, kolejność i objętość poszczególnych części abstraktu):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tytuł
autor wiodący (prezentujący): [imię nazwisko]
instytucja [nazwa]
jednostka organizacyjna (np. nazwa wydziału) [nazwa]
miejsce [miasto, państwo]
adres e-mail autora [adres@domena.xy]
ewentualnie kolejni autorzy ( i ich dane jak w punktach pkt. 2-6)
treść abstraktu: do 3,5 tys. znaków (łącznie ze spacjami);

Proszę nie stosować żadnych znaków formatujących: wielokrotnych spacji, tabulatorów, wcięć
akapitowych, znaków podziału (wyrazu, wiersza, strony itp.), wielokrotnych znaków podziału
akapitu (wielokrotne odstępy akapitowe) etc.
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Nadesłanie abstraktu oznacza akceptacje warunków konkursu. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga
decyzja organizatorów.
Prace zgłoszone do konkursu podlegają ocenie komisji powołanej przez Komitet Organizacyjny
konferencji, która zarekomenduje wybrane osoby do zaproszenia na koszt organizatorów.
Podstawą wyboru i zaproszenia będą dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata oraz
abstrakt przyszłej prezentacji. Jej tematyka ma odzwierciedlać zainteresowania naukowe
kandydata. Od osób zaproszonych oczekujemy aktywnego udziału w obradach konferencji.
Przy ocenie zgłoszeń do konkursu o otrzymanie zaproszenia członkowie komisji konkursowej
mogą zwracać się o opinie do specjalistów z dziedziny, której zgłoszenie dotyczy.
W terminie do 20 kwietnia 2017 r. Komitet Organizacyjny powiadomi wszystkich
zainteresowanych o akceptacji zgłoszonego udziału oraz przekaże szczegółową instrukcję
odnośnie przygotowania posteru.
Sesja Młodych Badaczy odbywająca się w trakcie konferencji będzie sesją posterową, w trakcie
której Autorzy zostaną poproszeni również o krótką 2-3 minutową ustną prezentację przy
swoim posterze najważniejszych tez i wniosków. Postery winny być przygotowane w języku
angielskim lub niemieckim. Te języki będą również preferowane przy prezentacji ustnej.
Tablice posterowe postawione do dyspozycji Autorów mają wymiar 130*150 cm co pozwala na
powieszenie plakatu o formacie A0.
Prace będą podzielone na trzy grupy tematyczne: humanistyczno-społeczny (HS), przyrodniczotechniczny (NS) i nauk o życiu (LS). Jury SMB wyznaczone przez Komitet organizacyjny
konferencji będzie oceniało prace zaprezentowane na sesji i najlepsze z nich zostaną wyróżnione
Nagrodą Młodego Badacza.

Uczestnicy Sesji Młodych Badaczy zwolnieni są z wpisowego i mają zapewnione bezpłatne
zakwaterowanie w akademikach w pokojach dwuosobowych. Organizatorzy nie pokrywają
kosztów przejazdu.
Osoby niezakwalifikowane do zaproszenia na koszt organizatorów mogą uczestniczyć
w konferencji na zasadach ogólnych łącznie z możliwością prezentacji posteru, ale bez prawa do
ubiegania się o Nagrodę MB.

Terminy




Do 31 października 2016 – wstępne zgłaszanie chęci uczestnictwa w SMB;
Do 31 stycznia 2017 – nadesłanie wymaganych dokumentów (CV, rekomendacja, abstrakt);
Do 20 kwietnia 2017 – zawiadomienie o decyzji w sprawie przyjęcia pracy do prezentacji.

Apelujemy do wszystkich członków SHP o zapoznanie się z Regulaminem Nagrody Młodego
Badacza i o zgłaszanie kandydatów na uczestnictwo w SMB.
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Regulamin Nagrody Młodego Badacza
O Nagrodę Młodego Badacza może ubiegać się uczestniczka lub uczestnik SMB spełniająca(y)
następujące warunki:



jest w wieku do 35 lat lub nie później niż 12 lat po doktoracie;
jest jedynym lub pierwszym autorem pracy.

Wybierając prace do Nagrody Jury będzie brało pod uwagę:



w pierwszym względzie oryginalność sformułowania problemu i trafność metody jego
rozwiązania;
jakość plakatu oraz umiejętność przekazania jego treści w czasie krótkiej prezentacji i dyskusji
przy plakacie.

Decyzje Jury zapadną zwykłą większością głosów. Głosowania w kwestiach proceduralnych będą
jawne, wybieranie nagradzanych prac będzie przebiegało w głosowaniu tajnym. Członkowie Jury
nie mogą być współautorami prac nagradzanych. Wyniki konkursu o Nagrodę Młodego Badacza
zostaną ogłoszone na zakończenie Kollegu.
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