Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej

Komunikat Nr 1

II STUDENCKIE SEMINARIUM NAUKOWE

w ramach
obchodów Dnia Wydziału Inżynierii Lądowej
Warszawa, 10 czerwca 2016
PATRONAT HONOROWY
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
Studenckie Koło Naukowe „ŻELBETNIK” funkcjonujące na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki
Warszawskiej ma przyjemność zaprosić wszystkich studentów do udziału w Seminarium poświęconym szeroko
rozumianej tematyce – budownictwo, które odbędzie się na Wydziale w dniu 10 czerwca 2016 roku.
Zaproszenie

adresowane jest do

wszystkich studentów budownictwa

lub

pokrewnych kierunków

na uczelniach technicznych w całym kraju, którzy chcieliby w formie referatu przedstawić wyniki własnych
badań i analiz związanych z tematyką Seminarium.
Planowane jest wydanie referatów w formie zwartej. Uczestnicy Seminarium otrzymają wydanie wszystkich
referatów. Referaty będą recenzowane.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr inż. Maria Włodarczyk
Wydział Inżynierii Lądowej
Studenckie Koło Naukowe

CEL SEMINARIUM


Przegląd prac realizowanych przez Koła Naukowe na Wydziale Inżynierii Lądowej.



Możliwość prezentacji swoich zainteresowań naukowych przez studentów.

TEMATYKA SEMINARIUM


Dotychczasowa i przyszła współpraca studentów w studenckim ruchu naukowym – kierunek
budownictwo.



Udział w badaniach naukowych.



Udział w opracowaniach naukowych.



Prezentacja interesujących prac dyplomowych.

CZAS I MIEJSCE OBRAD
Termin:
Miejsce:

10 czerwca 2016
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium poprzez przesłany formularz elektroniczny należy dokonać
do dnia 17 maja 2016r.
Udział w seminarium jest płatny i wynosi:
 20 zł dla studentów Politechniki Warszawskiej
 40 zł dla studentów innych uczelni
Wpłat należy dokonywać na nr konta 19 1240 1053 5111 1080 0050 0091 z dopiskiem "seminarium studenckie
2016 - KN Żelbetnik" do dnia 31 maja 2016r. W treści przelewu należy podać imię, nazwisko oraz uczelnię
uczestnika. Potwierdzenie wykonania przelewu należy wysłać e-mailem na adres podany poniżej.

e-mail: seminariumstudenckie2016@il.pw.edu.pl
strona internetowa: www.zelbetnik.il.pw.edu.pl

PRZYGOTOWANIE REFERATU
Abstrakty referatów (maksymalnie 1 strona A4 w word) należy dostarczyć Komitetowi Organizacyjnemu
Seminarium na adres e-mail do dnia 31 maja 2016 r. według wzoru opublikowanego w terminie późniejszym
na stronie internetowej Seminarium. Abstrakty nie będą podlegały publikacji.
Referaty należy przygotować, biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe na prezentację

- przewiduje się

prezentacje nie dłuższe niż 10 minut. Prace mogą być przygotowywane samodzielnie lub w zespołach
kilkuosobowych, jednak dopuszcza się wygłaszanie referatu przez maksymalnie 2 osoby (delegatów
Koło Naukowe „Żelbetnik”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, tel. +48 22234 6301
e-mail: seminariumstudenckie2016@il.pw.edu.pl, strona internetowa www.zelbetnik.il.pw.edu.pl

maksymalnie 4-osobowego zespołu). Referaty mogą być wygłaszane w formie tradycyjnej prezentacji
lub podczas sesji posterowej - efekt prac przedstawia się na plakacie lub innych wydrukowanych materiałach.
Gotowe referaty (maksymalnie 4 strony A4) wykonane zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie
internetowej Seminarium, należy przesłać na adres e-mail do końca czerwca 2016 r. Opublikowane
po recenzjach referaty w formie zwartej przekazanie zostaną Uczestnikom po Seminarium.

JĘZYK OBRAD
Seminarium będzie prowadzone w języku polskim i angielskim (opcjonalnie).

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Obchody Dnia Wydziału Inżynierii Lądowej.

PROGRAM SEMINARIUM
Zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
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