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Regulamin konferencji
„Wolontariat studencki na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu”
1. Konferencja „Wolontariat studencki na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu” odbędzie się 22.03.2018r w budynku
Wydziału Chemii ul. Umultowska 86b w Sali 3.65. Rozpoczęcie o godzinie 13:00. Konferencja jest bezpłatna.

2. Konferencja skierowana jest do studentów 1 i 2 roku, studiów pierwszego stopnia wszystkich specjalnośd
kierunku Chemia. Na konferencję mogą zgłaszad się osoby posiadające opiekuna naukowego jak i studenci, którzy
maja ciekawy pomysł jednak jeszcze nie znalazły osoby, która podjęłaby się opieki nad tym projektem. Konferencja
będzie miejscem, żeby przedstawid swój pomysł, jak również znaleźd opiekuna.

3. Konferencja ma na celu promowanie wśród studentów możliwości prowadzenia badao naukowych i realizacji
ciekawych pomysłów badawczych.

4. Uczestnicy konferencji mogą zdobyd nagrodę o wartości 3000 zł (brutto) na swoje badania.
Przewidziano dwie nagrody:


pierwsza nagroda będzie wyłaniana wśród zgłoszeo studentów, którzy podjęli już pracę w ramach
wolontariatu studenckiego i przedstawiają wyniki już otrzymane podczas swoich badao;



druga nagroda będzie wyłaniana wśród studentów, którzy mają pomysł na badania naukowe, które można
zrealizowad na Wydziale Chemii, ale jeszcze ich nie realizują.

5. Każdy uczestnik może zgłosid jeden pomysł realizacji badao naukowych.

6. Studenci zgłaszają swój udział na formularzu, który zostanie przesłany wraz z zaproszeniem na konferencje.
Przesłany opis badao musi zawierad wszystkie elementy zawarte w formularzu.

7. Zgłoszenie powinno zawierad wyniki i omówienie już przeprowadzonych badao (pierwsza grupa zgłoszeo) lub
propozycje badao, które jeszcze nie są realizowane, ale student chciałby przeprowadzid takie badania (druga grupa
zgłoszeo).

8. Pomysły i wyniki badao będą prezentowane w trakcie 10 minutowych wystąpieo ustnych.

9. Zgłoszone i prezentowane wyniki lub pomysły na realizację nowych badao nie mogą byd częścią prac
licencjackich (prowadzonych również na innych Wydziałach czy Uczelniach).
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10. Laureatów nagrody wybierze komisja w skład, której będzie wchodził przedstawiciel Samorządu Studenckiego
oraz przedstawiciel Naukowego Koła Chemików. Laureaci oprócz nagrody finansowej otrzymają zaproszenie do
zaprezentowania swoich wyników na konferencji „V Poznaoskie Sympozjum Młodych Naukowców” 17 listopada
2018 roku na Wydziale Chemii UAM.

11. Nagrody zostaną przyznane na podstawie przygotowanego zgłoszenia oraz prezentacji ustnej pomysłu
badawczego.

12. Wyniki i rozdanie nagród zostanie ogłoszone na zakooczenie konferencji.

13. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16.03.2018r na adres studchem@amu.edu.pl
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