XI Kongres Kół Naukowych
i Artystycznych
Uniwersytetu
Warszawskiego
Topornia 12-14.12.2014

Koleżanki i Koledzy!
Rada Konsultacyjna Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt i
ogromną przyjemność zaprosić Wszystkich aktywnych uczestników
studenckiego ruchu naukowego na XI Kongres Kół Naukowych i
Artystycznych, który tym razem odbywać się będzie w Toporni.
Doroczny Kongres jest okazją do zaprezentowania wyników
zrealizowanych przez Was projektów naukowych i artystycznych
oraz pochwalenia się osiągnięciami, ponadto stanowi płaszczyznę
wymiany doświadczeń oraz doskonałą możliwość nawiązania
współpracy i poznania się nieco lepiej.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest
wypełnienie zgłoszenia, którego formularz znajduje się na stronie:
http://goo.gl/forms/dUr79x0w3U

oraz nadesłanie abstraktu wystąpienia lub dostarczenie posteru
dotyczącego projektów realizowanych przez koło na adres:
kongres.rk@gmail.com
Abstrakt nie powinien przekraczać 1 strony A4 (Times New Roman
12, marginesy 2,5 cm interlinia 1,5). Nadesłane zgłoszenia i
abstrakty członków reprezentacji danego koła powinny zawierać się
w jednej wiadomości, a w tytule prosimy o podanie nazwy koła. W
przypadku zamieszczania w abstrakcie ilustracji i cytowania
literatury należy zastosować zasady redagowania artykułów do
Rocznika Studenckiego Ruchu Naukowego UW dostępnych na
stronie internetowej – www.rada.uw.edu.pl.

Plik należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko, nazwa
koła, tytuł abstraktu, np.
Janina Kowalska, Koło Naukowe Entuzjastów Szkolnictwa
Wyższego, Analiza wpływu architektury Uniwersytetu
Warszawskiego na zdolności percepcyjne studentów.
Analogiczną informację należy również zawrzeć w samym pliku, z
tym że nazwiska prelegentów, nazwę koła i tytuł abstraktu prosimy
umieścić w kolejnych wersach. Prosimy również o uwzględnienie, iż
maksymalny czas wystąpienia wynosi 15 minut. Ewentualne
odstępstwa prosimy zgłosić wcześniej.
Projekty posterów w formacie A0, wykonane według wzoru
znajdującego się w zakładce Przedsięwzięcia Rady, należy
dostarczyć na elektronicznych nośnikach pamięci, na ręce
studenckich członków Rady Konsultacyjnej.
Zostaną one wydrukowane na koszt Rady Konsultacyjnej i
zaprezentowane na wystawie posterów w czasie trwania Kongresu.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa, abstraktów
i projektów posterów upływa 30 listopada 2014! Abstrakty i
zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy:
kongres.rk@gmail.com
Przypominamy, że nadesłanie abstraktu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na jego zamieszczenie w materiałach
kongresowych. Jednocześnie informujemy, że postery i abstrakty,
które nie spełnią wymagań formalnych mogą nie zostać
wydrukowane, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
dokonania selekcji referatów na podstawie nadesłanych abstraktów
lub zaproponowania zmiany formy prezentacji działalności koła z
wystąpienia na poster.
Ponadto każdy uczestnik jest obowiązany do czynnej reprezentacji
kół i powinien prezentować lub współ-prezentować referat lub
poster.
W związku z dużym zainteresowaniem Kongresem, jedno koło
może być reprezentowane maksymalnie przez 3 osoby.

Pierwszeństwo podczas przyjmowania zgłoszeń przyznawane
zostanie referatom merytorycznym prezentowanym przez
maksymalnie dwie osoby.
Rada Konsultacyjna zapewnia dojazd do ośrodka w Toporni i
powrót autokarem na dziedziniec UW, noclegi oraz wyżywienie na
Kongresie. Informacje co do godzin odjazdu i powrotu zostaną
podane w późniejszym terminie w zakładce Aktualności na stronie
www.rada.uw.edu.pl
Mamy nadzieję, że tegoroczny Kongres dorówna poprzednim i
stanowić będzie dla nas wszystkich inspirację do podjęcia nowych
wyzwań!
Do zobaczenia niebawem!
Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytet Warszawski

