
REGULAMIN SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 
1. Podczas Sesji mogą być prezentowane, w formie referatu lub posteru, prace indywidualne lub zespołowe 

studentów, które nie były przedstawiane w latach poprzednich. 

2. Zakres tematyczny prac może obejmować cały obszar działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni. 

3. Prace powinny mieć charakter eksperymentalny. Muszą być opracowane na podstawie wyników 

doświadczeń lub analiz; nie mogą to być prace dyplomowe, ani ich fragmenty. 

4. Każde Koło Naukowe może zaprezentować w czasie Sesji dwa referaty oraz dowolną liczbę posterów. 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zwiększenia liczby prezentowanych prac 

po przeanalizowaniu zgłoszeń. 

5. Komitet Organizacyjny dzieli przedłożone prace według grup tematycznych stanowiących odpowiednie 

sekcje, w zależności od liczby zgłoszeń: 

a. przyrodnicza, 

b. nauki techniczne, 

c. nauki ekonomiczno-społeczne, 

d. postery. 

6. Warunkiem rozważenia przyjęcia prac przez Komitet Organizacyjny jest złożenie ich w formie, terminie  

i miejscu określonym przez Komitet Organizacyjny. 

7. Wygłoszenie referatu może trwać maksymalnie 10 minut. Przewiduje się około 5 minut na pytania  

i dyskusję. Prelegent może kosztem pytań i dyskusji przedłużyć wystąpienie, jest to jednak 

równoznaczne z mniejszą ilością punktów za sposób prezentowania i udzielania odpowiedzi. 

8. Decyzje o nagrodzeniu prac podejmuje Jury konkursu składające się z pracowników naukowych 

delegowanych przez Dziekanów poszczególnych wydziałów – z wyłączeniem opiekunów Kół Naukowych  

i opiekunów przedstawianych prac. 

9. Obowiązkiem każdego jurora jest obecność podczas Sesji. 

10. Jury konkursowe ocenia prace na podstawie prezentacji, pytań i dyskusji oraz przedłożonego streszczenia 

według następujących kryteriów: 

 

Kryterium 
Liczba punktów 

Referat Poster 

1. Ocena pracy: 

a) innowacyjność, pomysłowość 

      b) wkład własny studentów w pracę 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

2. Wartość merytoryczna, aspekty praktyczne  

     i wnioski 
0-3 0-3 

3. Sposób prezentowania i udzielania odpowiedzi 0-3 0-3 

 

11. Podczas posiedzenia Jury każdy z jej członków zobowiązany jest do jawnego przedstawienia i uzasadnienia 

punktacji. 

12. Jury na podstawie sumy punktów dla poszczególnych prac, przydziela I, II i III miejsce w ramach grup 

tematycznych i podaje do wiadomości wszystkich uczestników Sesji. W przypadku takiej samej liczby 

punktów lub niewielkiej ilości zgłoszeń w danej sekcji o przyznaniu nagrody decyduje Jury. 

13. Terminy: 

a. Podanie tematów i formy prac wraz z liczbą osób zainteresowanych uczestnictwem  

w Sesji – do 27 kwietnia 2022 za pośrednictwem formularza Google. 

b. Nadesłanie streszczeń przez opiekuna Koła, zgodnych z przesłanymi wytycznymi – do 11 maja  

2022 roku. 

c. Sesja Kół Naukowych – 25 maja 2019 roku w Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym w Zielonce. 

d. W przypadku nieodwołania rezerwacji w autokarze najpóźniej na tydzień przed terminem Sesji, 

kosztami przewozu zostanie obciążone Koło Naukowe proporcjonalnie do liczby miejsc. 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 


