Informacja o Wydziałowej Sesji Plakatowej 2017

1. Organizatorem Wydziałowej Sesji Plakatowej jest Studenckie Koło Nanotechnologii
"Nanorurki" wraz z władzami dziekańskimi Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Celem organizacji Wydziałowej Sesji Plakatowej jest prezentacja grup badawczych,
laboratoriów, specjalności oraz kół naukowych działających na Wydziale Fizyki. Motywacją
do utworzenia w/w wydarzenia jest chęć zapoznania studentów z tematyką prac prowadzonych
w jednostkach. Uzyskana wiedza pozwoli studentom na wybranie specjalności i tematyki
badawczej do realizacji pracy dyplomowej lub nawiązanie współpracy z odpowiednimi
grupami. Sesja ma również na celu promocję Wydziału Fizyki UW, jej osiągnięć, daje też
możliwość bezpośredniego porozmawiania z naukowcami. Połączenie wydarzenia
z prezentacją osiągnięć kół naukowych pozwoli, zwłaszcza młodszym studentom, na
zapoznanie się z ofertą i aktywnością zrzeszeń na naszym wydziale.
3. Wydziałowa Sesja Plakatowa zastąpi dotychczasowe spotkania informacyjne o specjalnościach
na studiach II stopnia odbywające się na początku roku akademickiego.
4. Data właściwego wydarzenia: 6 listopada 2017 r. (wtorek) godz. 12.00-15.00 hol Wydziału
Fizyki UW na parterze. W tych godzinach przedstawiciele jednostek będą odpowiadać na
pytania zainteresowanych studentów przy plakatach. Plakaty będą wystawione przez tydzień do 13 listopada (włącznie). Sesja Plakatowa zakończy się 13 listopada o godz. 17.15
dziesięciominutowymi prezentacjami kół naukowych w sali 0.06. Postery będzie można
zdejmować tego samego dnia. W przypadku nieodebrania plakatów w wyznaczonym dniu
organizatorzy pozostawią je w szatni.
5. Termin przesyłania zgłoszeń poprzez udostępniony formularz zgłoszeniowy:
3 listopada 2017 r. do godz. 23:59 (termin przedłużony!).
a. Mail kontaktowy: sesjaplakatowa.fuw@gmail.com
b. Formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxe8bcLDYjjmAl61mME9VxfGBRVgc2eYYQHMubFJ9uRlfCg/viewform?usp=pp_url&entry.
302998053&entry.127367759&entry.249736462&entry.188838363&entry.581278453

6. Formularz zgłoszeniowy zawiera pola do wypełniania:
a. - Imię i nazwisko
b. - Tytuł plakatu
c. - Zakład/ Laboratorium/Specjalność (lub w przypadku kół naukowych: Nazwa Koła
Naukowego)
d. - Kontakt (tel./mail)
e. - Zapoznanie się z informacją dotyczącą Wydziałowej Sesji Plakatowej.
7. Prezentacja grup badawczych i kół naukowych na plakatach o rozmiarze A1 lub A0.
8. Plakat powinien zawierać: tytuł, logo laboratorium lub koła (jeśli jest), informacje
z zakresu prowadzonych badań oraz propozycje tematów prac dyplomowych, opis grupy
badawczej, sprzętu i ważniejszych publikacji, a w przypadku kół naukowych opis działalności,
aktywności, realizowanych projektów czy przedsięwzięć.
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