
 

Regulamin konkursu na najlepszą prezentację w ramach  
VIII edycji Ogólnopolskiej Konferencji 

Student Maritime Conference Gdynia 2016. 
 

 

Przebieg:  

 Organizatorem konkursu jest Naukowe Koło Transportu i Logistyki TRANSLOG, działające przy 

Katedrze Logistyki Morskiej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej 

w Gdyni.  

 Nadzór organizacyjny nad przebiegiem konkursu sprawuje Komitet Organizacyjny w składzie:  

1. Marianna Maruszczak – przewodnicząca,  

2. Natalia Wójcik,  

3. dr Sławomir Skiba.  

 Nadzór merytoryczny na przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa w składzie:  

1. dr Sławomir Skiba 

2. dr hab. Adam Przybyłowski 

3. Marianna Maruszczak 

 Konkurs ma na celu pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu logistyki wśród studentów. 

Ponadto ma inspirować młodzież akademicką do aktywności twórczej oraz samodzielnej pracy  

w pozyskiwaniu niezbędnych informacji.  

 

Uczestnicy i warunki uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do studentów stowarzyszonych w kołach naukowych z zakresu logistyki, 

działających przy uczelniach wyższych w całej Polsce.  

 Każde koło naukowe biorące udział w SMC 2016 zobligowane jest do przygotowania pracy 

konkursowej. 

 Konkurs ma charakter zespołowy. Jeden zespół może składać się maksymalnie z dwóch osób.  

 

Temat:  

 Tematem konferencji jest: Ekologistyka i zrównoważony rozwój transportu w sektorze TSL.  

 

Zgłoszenia:  
 Podczas I tury rekrutacji, koło naukowe może zgłosić 8 uczestników.  

 W razie wolnych miejsc odbędzie się II tura rekrutacji. W II turze możliwe jest uczestnictwo 

dodatkowych członków z danego koła naukowego. Zastrzegamy jednak, że przy ilości nie będącej 

wielokrotnością liczby 4, kabiny będą łączone z innymi uczestnikami.  

 



Procedura:  

Konkurs ma charakter wieloetapowy:  

 I etap polega na nadesłaniu organizatorom do dnia 07 lutego 2016r. prac konkursowych na wybrane 

wcześniej tematy na adres: kntil.translog@gmail.com . W przypadku powtarzających się tematów 

(które powinny być dosłane do dnia 17.01.2016) zespół, który poda temat jako drugi będzie musiał 

go zmienić.  

Prace konkursowe powinny być zapisane według instrukcji. Publikacja będzie w odcieniach szarości 

więc prosimy o przemyślane umieszczanie wykresów i rysunków w referatach.   

 II etap konkursu to ocena nadesłanych prac pod względem merytorycznym przez Komisję 

Konkursową oraz wybór spośród wszystkich prac 8 najlepszych, które jednocześnie kwalifikują się 

do III etapu. Wyniki zostaną ogłoszone 14.02.2016r.  

 III etap konkursu polega na prezentacji, a następnie obronie 8 najlepszych prac finałowych 24 

kwietnia 2016, podczas pierwszego dnia konferencji SMC 2016. Organizatorzy nie zastrzegają sobie 

sposobu prezentacji i obrony. Dopuszczalne jest prezentowanie jednej pracy przez wszystkich jej 

twórców, aczkolwiek maksymalny czas wystąpienia każdego z zespołów wynosi 10 minut. W 

przypadku przekroczenia określonego limitu organizatorzy będą zmuszeni przerwać prezentację,  

po wcześniejszej sygnalizacji (1 minuta przed końcem czasu).  

Po wysłuchaniu prezentacji zespół będzie musiał odpowiedzieć na zadane przez komisję konkursową 

3 pytania z zakresu omawianego problemu. Odpowiedź na każde pytanie nie może przekraczać 2 

minut. W przypadku, gdy prelegenci w pełni wyczerpią temat – komisja może odstąpić od zadawania 

pytań, przyznając jednocześnie maksymalną ilość punktów. Metodę przyznawania punktów określa 

Komisja Konkursowa.  

Dopuszczalne jest również zadawanie pytań przez innych studentów znajdujących się na sali.  

 IV etap obejmuje niejawne obrady Komisji Konkursowej, podczas których nastąpi rozstrzygnięcie 

konkursu, a także przyznanie nagród.  

 

Publikacja pokonferencyjna: 
 
 Publikacja zostanie wręczona uczestnikom na konferencji lub w razie opóźnień wydana po konferencji i 

wysłana do uczestników. 

 Publikacja zrecenzowana będzie przez pracowników naukowych Wydziału Przedsiębiorczości i 

Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.  

 Prace konkursowe powinny być zapisane według instrukcji.  

 Niedostosowanie się do wymagań edytorskich skutkuje odrzuceniem referatu do publikacji. 

 Publikacja będzie w odcieniach szarości więc prosimy o przemyślane umieszczanie wykresów  

i rysunków w referatach.   

 Język publikacji: polski 

 



Nagrody:  
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemne zaświadczenie potwierdzające wygłoszenie 

referatu oraz egzemplarz recenzowanej publikacji. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują 

nagrody rzeczowe.  

 

Terminy:  

 Do dnia 07.02.2016r. wszystkie zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do przesłania na adres 

kntil.translog@gmail.com prac konkursowych. 

 14.02.2016r. zostanie przesłana informacja do osób kontaktowych każdego z uczestniczących  

w konkursie kół o zespołach, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu.  

 24.04.2015r. na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni (Aleja Jana Pawła II 3) 

odbędzie się III etap konkursu.  

 

Inne:  

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora: translog.wpit.am.gdynia.pl  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

 W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej ilości zespołów, organizatorzy mają prawo do 
odwołania konkursu 


