Regulamin Sesji Młodych Naukowców
Rozdział I
§1 Organizatorzy
Organizatorem Sesji Młodych Naukowców w ramach Spotkań z dietetyką funkcjonalną jest
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie.
Sesja odbędzie się w miejscu wskazanym przez organizatorów w odrębnym, oficjalnym
komunikacie.
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Rozdział II
§2 Organizacja Sesji Młodych Naukowców
Prezentowane prace naukowe muszą być w obszarze tematycznym wskazanym przez
organizatorów oraz spełniać wymogi edytorskie.
Informacja o tematyce prac jest ogłaszana przez organizatorów w odrębnym, oficjalnym
komunikacie.
Kolejność wystąpień zostanie podana do wiadomości na 1 dzień przed Sesją.
Na prezentację prac przeznacza się maksymalnie 10 minut oraz maksymalnie 5 minut
na dyskusję.
Do odpowiedzi na pytania oraz do udziału w dyskusji jest zobowiązana jedynie osoba
prezentująca pracę. Wspomaganie prezentującego pracę przez opiekuna naukowego jest
niedozwolone.

Rozdział III
§3 Warunki uczestnictwa
Prelegentami i autorami prac podczas Sesji Młodych Naukowców mogą być wyłącznie
studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a
także doktoranci.
Prelegenci i autorzy prac nie mogą posiadać stopnia naukowego dr i wyższych.
W streszczeniu i prezentacji można wskazać opiekunów Studenckich Kół Naukowych,
promotorów.
Streszczenia prac należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany
przez organizatorów, w nieprzekraczalnym terminie ogłoszonym w odrębnym, oficjalnym
komunikacie.
Prace nadesłane po tym terminie będą odrzucane.
Warunkiem przyjęcia streszczenia na Sesję jest prawidłowe przygotowanie zgłoszenia w
oparciu o wytyczne przygotowania prac wskazane przez Organizatora oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia
Sesji Młodych Naukowców.

§ 4 Koszt udziału
1. Uczestnicy Sesji Młodych Naukowców, tj. referujący, współautorzy prac oraz
opiekunowie/promotorzy zobowiązani są do uiszczenia opłaty konferencyjnej wg
stawek zamieszczonych na stronie internetowej konferencji.
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Uiszczenie opłaty konferencyjnej uprawnia do aktywnego udziału, przedstawienia
zakwalifikowanej pracy w Sesji Młodych Naukowców oraz do udziału w konferencji z
cyklu „Spotkania z dietetyką funkcjonalną”, odbywającą się w tym samym terminie. W
związku z powyższym upoważnia do:
- otrzymania zaświadczenia potwierdzającego wygłoszenie pracy,
- udziału w konferencji,
- otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,
Opłata winna być uregulowana przelewem w terminie wskazanym przez organizatorów,
na rachunek bankowy wskazany przez organizatorów zamieszczony na stornie
internetowej wydarzenia.
Z dopiskiem: Sesja Młodych Naukowców „TYTUŁ KONFERENCJI”/imię i nazwisko
uczestnika.
Brak opłaty w terminie wskazanym przez organizatorów oznacza rezygnację z
uczestnictwa w Sesji.
Sesja ma charakter niekomercyjny, a cały dochód z opłat konferencyjnych zostaje
przeznaczony na pokrycie bezpośrednich kosztów jej organizacji.
Dowód wpłaty należy okazać przy rejestracji w dniu konferencji.
Faktury wystawiane są na wniosek uczestnika i wysyłane po dokonaniu wpłaty na Sesję
na podany przez uczestnika adres lub odbierane podczas Sesji.
Brak wniesienia opłaty lub zmiana osoby/osób referującej/ych podczas Sesji, uprawnia
organizatorów do odmowy wystawienia zaświadczenia potwierdzającego wygłoszenie
referatu.
W wypadku rezygnacji z udziału w Sesji wniesiona opłata za udział nie jest zwracana.
§5 Ocena prac naukowych podczas Sesji Młodych Naukowców

1. Odtwarzane mogą być wyłącznie prezentacje przygotowane w programie Microsoft
PowerPoint 2007.
2. Prace naukowe są oceniane przez Komisję Naukową Sesji Młodych Naukowców w
składzie wskazanym przez organizatorów w odrębnym, oficjalnym komunikacie.
3. W skład Komisji wchodzą pracownicy naukowi ze stopniem naukowym co najmniej
doktora.
4. Członek Komisji nie może być opiekunem/promotorem studentów/doktorantów, którzy
biorą czynny udział w Sesji Młodych Naukowców.
5. Członków Komisji Naukowej Sesji Młodych Naukowców powołuje organizator.
6. Komisja liczy od 4-7 członków.
7. Spośród członków Komisji wybierany jest Przewodniczący Komisji.
8. Pierwszy etap - ocena prac i kwalifikacja do drugiego etapu będzie anonimowa. Komisja
oceniająca otrzyma do wglądu temat pracy oraz abstrakt. Nazwiska opiekunów
naukowych, osób prezentujących, członków zespołu oraz nazwę uczelni, wydziału i
jednostki zostaną usunięte.
9. Drugi etap – prezentacja pracy w Sesji Młodych Naukowców odbywa się z
przedstawieniem nazwisk opiekunów naukowych, osób prezentujących, członków zespołu
oraz nazwy uczelni, wydziału i jednostki.

10. Prace naukowe oceniane są według kryteriów wcześniej ustalonych przez Komisję
Naukową Sesji Młodych Naukowców. Za każde kryterium przyznawane są punkty.
11. Nagradzane są trzy najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce), które uzyskały
odpowiednio największą liczbę punktów (suma punktów za wszystkie kryteria).
12. W przypadku, gdy zgłoszonych prac na Sesję Młodych Naukowców jest mniej niż 5,
wówczas Komisja nagradza tylko jedną pracę, która uzyskała największą liczbę punktów.
13. Komisja może dodatkowo przyznać maksymalnie 3 wyróżnienia.
14. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu Sesji w terminie wskazanym przez
Komisję Naukową Sesji Młodych Naukowców.
Rozdział IV
§6 Ustalenia końcowe
1. Regulamin został ustanowiony i zatwierdzony przez komitet organizacyjny
konferencji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.

