Wrocław, 16.05.2016r.
KOMUNIKAT NR 3
I Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy
Termin i miejsce konferencji:
- 30.05.2016, godz. 10:00,
- Wrocław, ul. Legnicka 65 (siedziba Organizatora, blisko
centrum, łatwy dojazd z dworca i obwodnicy, 80 miejsc
parkingowych).
Główne cele konferencji:
- prezentacja i omówienie prac Innowacyjnych Naukowców,
- umożliwienie przedstawienia prezentacji przygotowanych
przez uczestników,
publikacja
artykułów
zawierających
streszczenia
i podsumowania wydarzeń z konferencji,
- integracja międzydyscyplinarna i międzyśrodowiskowa,
- inicjacja tworzenia nowych kontaktów między uczestnikami
oraz wspieranie ich współpracy.
Adresaci konferencji:
Adresatami konferencji są głównie naukowcy, szczególnie
młodzi badacze oraz doktoranci, zainteresowani tworzeniem
nowych, nietypowych rozwiązań. Poza doktorantami dopuszcza
się uczestnictwo magistrantów, przygotowujących się na studia
doktoranckie oraz pozostałych studentów zainteresowanych
innowacyjnymi rozwiązaniami.
Terminarz:
31.03.2016 – komunikat I
20.04.2016 – komunikat II
16.05.2016 – komunikat III (przedstawienie ostatecznej listy
patronów wydarzenia)
21.05.2016 – termin przesyłania zgłoszeń oraz streszczeń
wystąpień/abstraktów/plakatów
24.05.2016 – komunikat IV (program konferencji)
30.05.2016 – konferencja (rozdanie certyfikatów uczestnictwa)
31.05.2016 – przesłanie komunikatu podsumowującego
08.06.2016 – termin przesłania artykułów do publikacji
w wydawnictwie
24.06.2016 – wydanie publikacji pokonferencyjnej (rozesłanie
drogą elektroniczną oraz do końca miesiąca w wersji
papierowej)

Wzory formatowania prac do pobrania znajdują się w zakładce
„Wydawnictwo” na stronie konferencji.
UWAGA:
Artykuły przesłane do wydania w publikacji
pokonferencyjnej, zawierające minimum 20 000 znaków,
zostaną zrecenzowane. Ich wydanie będzie wliczało się do
dorobku autora-naukowca jako 5 punktów MNISW!
Warunki prezentacji:
- Referat: Przygotowywane referaty nie powinny być dłuższe niż
10 min. Organizator udostępni podczas konferencji komputer
z rzutnikiem, jeśli uczestnik przygotuje materiały pomocnicze do
prezentacji w formie elektronicznej.
- Poster: Poster powinien mieć format A0 lub B0 w pionie (w
przypadku trudności dopuszczamy również format A1 lub B1),
jednak prosimy o wcześniejszą informację z ewentualnym
uzasadnieniem wyboru rozmiaru plakatu.
Uwaga! Nie ma potrzeby przesyłania nam materiałów do
referatów i posterów przed konferencją! Uczestnicy powinni
przygotowane materiały oraz postery przynieść ze sobą w dniu
konferencji.
Nagrody:
Komitet organizacyjny i rada naukowa przyzna wyróżnienia
prezentującym poster lub referat w kategorii:
- innowacyjny naukowiec,
- innowacyjne badania.
Dodatkowo przyznana zostanie nagroda uczestników, której
laureat będzie wyłoniony po podliczeniu oddanych głosów oraz
nagroda dla losowego uczestnika udostępniającego wydarzenie
na swoim profilu Facebook. Szczegóły dotyczące konkursu
i nagród dostępne są w zakładce „Konkurs” na stronie
konferencji.
Komitet Organizacyjny:
dr inż. Jacek Doskocz
dr inż. Piotr Kardasz
inż. Magdalena Gazdowicz (sekretarz konferencji)

Koszty:
- Całkowity koszt za udział w konferencji to: 300 zł brutto
i obejmuje udział w konferencji (referat lub poster), obiad,
przerwę kawową (przekąski i napoje), materiały konferencyjne,
w tym wydrukowaną książkę abstraktów oraz wydanie książki
po konferencyjnej.
- Koszt dodatkowego referatu lub posteru to: 150 zł
(maksymalnie dwa wystąpienia), koszt dodatkowej książki to: 50
zł. Wszystkie pozycje będą posiadały numery ISBN, zaś materiały
pokonferencyjne będą recenzowane.
- Dla osób chcących wziąć udział w konferencji bez prezentacji
referatu i posteru opłata wynosi 150 zł.

Rada Naukowa:
dr inż. Aleksandra Szafrańska
dr Aneta Sokół
dr inż. Anna Kozik
dr Anna Mempel-Śnieżyk
dr inż. Beata Lewczuk
dr inż. Katarzyna Witczyńska
dr Paulina Mayer
dr inż. Adam Jabłoński
dr Jacek Kujawski
dr inż. Łukasz Szałata
dr inż. Marek Doskocz
dr hab. inż. Marek Jabłoński
dr inż. Tomasz Janiczek

Wydanie:
- Materiały konferencyjne: Innowacyjni Naukowcy – Odkrycia,
Badania, Prace Rozwojowe. ISBN 978-83-945037-0-3;
- Artykuły w monografii: Innowacje w Polskiej Nauce – przegląd
aktualnej tematyki badawczej. ISBN 978-83-945037-1-0.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny
wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie
www.innowacyjninaukowcy.pl, w zakładce „Zgłoszenia”
i przesłać na adres podany w formularzu.

Wrocław, 16.05.2016r.
Z przyjemnością informujemy, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jarosław Gowin, objął patronatem honorowym I Ogólnopolską Konferencję Innowacyjni Naukowcy.

Patroni Merytoryczni i Medialni:

Ze względu na wciąż prowadzone rozmowy i negocjacje lista Patronów
Merytorycznych i Medialnych pozostanie otwarta do dnia 21 maja 2016
roku.

