
   
        
   
 
      

REGULAMIN 
 

VIII Ogólnopolskiej Konferencji 

Kół Naukowych Studentów Geodezji    

Uniwersytet  Rolniczy  im. Hugona Kołł ątaja  w Krakowie 
 Kraków 22 – 23 kwietnia 2013 r.  

 
1. VIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji jest formą 

konferencji naukowej, która ma na celu prezentację i przegląd wyników badań 
prowadzonych przez studentów w ramach działalności w studenckich kołach 
naukowych. 

 
2. Organizatorem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów 

Geodezji jest Koło Naukowe Geodetów, działające na Uniwersytecie Rolniczym 
im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji. 

 
3. Uczestnikiem Konferencji może być każdy student I, II i III stopnia studiów 

o kierunku geodezyjnym, działający w kole naukowym, zainteresowany 
problematyką naukową, który samodzielnie lub w grupie przygotuje referat, 
korzystając z opieki naukowej pracownika/ów naukowo-dydaktycznych uczelni 
wyższej.  

 
4. Referat powinien dotyczyć prowadzonych przez autora (lub autorów) 

badań/pomiarów laboratoryjnych, terenowych lub projektowych. 
 
5. Konferencja ma na celu zaprezentowanie społeczności akademickiej dorobku 

naukowego członków poszczególnych kół naukowych zrzeszonych 
w Ogólnopolskim Klubie Studentów Geodezji oraz zaproszonych gości. Celem 
jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej wartościowych referatów. 

 
6. Prezentowana praca musi być autorskim opracowaniem uczestnika, 

dopuszczalne jest zespołowe przygotowanie pracy przez kilku autorów. Jeżeli 
praca jest wykonana w ramach grantu realizowanego na uczelni uczestnika 
Konferencji, powinien być podany numer tematu. 

 
7. Zgłoszona praca nie może zawierać treści pochodzących z innej publikacji 

(w rozumieniu ustawy o prawach autorskich). 
 



8. Wyniki przedstawiane przez uczestników konferencji nie mogą być częścią 
przygotowywanej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. 

 
9. W przypadku, kiedy praca jest kontynuacją innej wcześniejszej pracy autora 

lub autorów, odpowiednia informacja (odwołanie się do poprzednich wyników 
i informacja na temat zakresu ich wykorzystania) powinna znaleźć się w treści 
referatu oraz powinna być zamieszczona w tekście streszczenia referatu, które 
musi zostać dostarczone do Organizatora, minimum na 10 dni przed planowanym 
Konkursem. 

 
10. Praca powinna być prezentowana w postaci prezentacji multimedialnej, 

zrozumiałym językiem naukowym. Czas prezentacji nie może przekroczyć 
10 minut.  

 
11. VIII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji składa się 

z dwóch paneli referatowych, które mają charakter konkursowy.  
 
12. Powołane na czas Konferencji Jury ocenia: wartość merytoryczną, formalną, 

walory poznawcze, samodzielność pracy, sposób prezentacji przez autora 
(autorów) prezentowanych referatów i typuje do nagrodzenia w każdym panelu 
3 najlepsze referaty oraz 4 wyróżnienia. 

 
13. Członkiem Jury VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów 

Geodezji będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
oraz zaproszeni goście, wszyscy minimum ze stopniem naukowym doktora. 

 
14. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

przez autorów pracy Regulaminu Konferencji. Konsekwencje wynikające 
z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy. 

 
15. Kwestie sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 
 
 
 
  


