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Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Logist yki Aka demii
Sztuki Wojennej (KNSL) – zwane dalej organizatorem.
W Konkursie mogą brać udział wszy scy zarejestrowani uczestnicy IX edycji
ogólnopolskiej konferenc ji „Logistyka a Bezpiec zeństwo”.
Studenci oraz absolwenci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość
wystąpienia z własnym refera tem poza konkursem. Nadesłane referaty
podlegają publikacji w monografii pokonferencyjnej opatrzonej numerem
ISBN (za zgodą autora).
Konkurs składa się z dwóch etapów, w któr ych ocenie podlega referat
naukowy oraz wystą pienie konkursowe autorów prac .
Przy zgłoszeniu referatu należy przesłać krótką informację nt. zawartości
pracy, która zostanie poddana wstępnej weryfikacji z obszarem
tematycznym konferencji.
Referat naukowy może być napisany maksymalnie przez dwie osoby.
Pierwszy etap składa się z napisania referatu naukowego na jeden
z wybranych obszarów tematycznych konferencji (patrz: zaproszenie).
Uczestnicy przysyłają swoje referat y naukowe napisane zgodnie
z w ymogami wydawnictwa ASzWoj (wydawnictwo.akademia .mil.pl), na
adres knsl @akademia.mil.pl/ , według podanego w zaproszeniu terminarza.
Referaty naukowe uczestników Konkursu ocenia Komisja złożona
z pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej .
Do drugiego etapu Konkursu kwalifikują s ię najlepiej ocenione przez
Komisję Konkursową prace naukowe. Szczególnie wysoko będzie oceniane
odniesienie teorii do praktyki.
Autorzy prac konkursowych zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu
zobowiązani są przygotować prezentacje multimedialne do swoich
referatów naukowych i wysłać je organizatorom na adres
knsl@akademia.mil.pl/ .
Drugi etap Konkursu polega na przedstawieniu swojego referatu
w formie prezentacji multimedialnej.
Wystąpienia autorów prac oceni ać będzie Komisja Konkursowa.
W drugim etapie ocenie podlega poziom wiedzy i przygotowanie
uczestników.
Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie autorom pracy przysługuje
nagroda.
Referaty naukowe pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową zostan ą
opublikowane ( za zgodą ich autorów) w pokonferencyjnej, recenzowanej
publikacji opatrzonej numerem ISBN.
Osoby referujące są zwolnione z opłaty konferenc yjnej (patrz: zaproszenie).
Uczestnicy konferencji oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie
ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie
i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video
z konferencji, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu
i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związan ych.
Organizatorzy
zastrzegają
sobie
możliwość
wprowadzenia
zmian
w regulaminie Konkursu.
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOGISTYKI
al. Gen. A. Chruściela „Montera”103/22 s.010A 00–910 Warszawa
knsl@akademia.mil.pl/ www.knsl.eu/ https://www.facebook.com/ASZWOJ.KNSL/

