
REGULAMIN SESJI STUDENCKIEJ W RAMACH 

FORUM GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ KRAKÓW 2020 

 

§1 

Przedmiot 

Niniejszy Regulamin określa: 

1. zasady organizacji Sesji Studenckiej w ramach konferencji Forum Gospodarki 

Energetycznej KRAKÓW 2020; 

2. zasady przyjmowania i wyboru Zgłoszeń udziału w Sesji, nadsyłanych przez 

Kandydatów. 

 

§2 

Termin i miejsce 

Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2020 r. w godzinach 15.00-18.30, w Hotelu Qubus przy 

ulicy Nadwiślańskiej 6 w Krakowie (strona internetowa hotelu: www.qubushotel.com/pl/hotel-

krakow). 

 

§3 

Temat Sesji 

1. Temat obrad Sesji brzmi: „Przyszłość krajowego rynku paliw i energii – perspektywy na 

nową dekadę” 

2. Zadaniem Referentów jest analiza wybranych zagadnień ekonomicznych, technicznych lub 

prawnych oraz przedstawienie wniosków w zakresie prezentowanych problemów  

w odniesieniu do możliwości rozwoju i funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego  

w przyszłości. 

 

§4 

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Sesji – oznacza to Sesję Studencką w ramach konferencji naukowej Forum Gospodarki 

Energetycznej KRAKÓW 2020; 

2) Organizatorze – oznacza to Sekcję Członków Młodszych Stowarzyszenia na Rzecz 

Gospodarki Energetycznej Polski; 

3) Kandydacie – oznacza to studenta polskiej uczelni wyższej, który nadeśle kompletne 

Zgłoszenie udziału w Sesji, w terminie zakreślonym przez niniejszy Regulamin; 

4) Zgłoszeniu – oznacza to wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z prezentacją oraz 

abstraktem referatu; 

5) Komisji Konkursowej – oznacza to zespół ekspertów powołanych do oceny i rozstrzygnięcia 

konkursu; 



6) Referencie – oznacza to Kandydata wybranego przez Komisję do czynnego uczestnictwa 

w Sesji; 

7) Osobie Towarzyszącej – oznacza to osobę partnerującą Referentowi. 

 

§5 

Zgłoszenie 

1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego 

wraz z prezentacją w formacie *.pptx lub *.ppt, którą Kandydat chce zaprezentować w trakcie 

trwania Sesji oraz abstrakt referatu w formie (maksymalnie) 1 strony A4, przedstawiający 

najważniejsze zagadnienia związane z omawianą w prezentacji tematyką. 

2. Dokumenty z §5 ust. 1 muszą być wysłane w terminie do 10 stycznia 2020 r. włącznie, na 

adres mailowy Organizatora: fge@min-pan.krakow.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia tego terminu. 

3. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Konferencji: 

https://forum-ge.pl/ 

4. W przypadku preferencji Kandydata co do godziny wygłaszania referatu, prosimy o 

zasygnalizowanie tego w Zgłoszeniu. 

5. Nadesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych 

w nim danych osobowych przez Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski i 

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w celu organizacji niniejszej Sesji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1182 ze zm.) 

 

§6 

Prezentacja 

1. Prezentacja powinna zawierać: 

1) tytuł wystąpienia, imię i nazwisko Kandydata, afiliację oraz agendę; 

2) treść, którą Kandydat chce prezentować w trakcie Sesji Studenckiej; 

3) źródła bibliograficzne. 

2. Prezentacja powinna obejmować maksymalnie 22 slajdy (wraz ze slajdami początkowym 

oraz końcowym). 

 

§7 

Selekcja 

1. Po upłynięciu terminu nadsyłania Zgłoszeń, Organizator – poprzez Komisję Konkursową –

dokona ich ostatecznej, merytorycznej selekcji, wyłaniając Referentów – czyli promując tych z 

Kandydatów, których prezentacja i abstrakt cechują się najwyższą wartością merytoryczną. 

2. Zgłoszenia nadesłane po terminie, niezawierające formularza zgłoszeniowego, prezentacji 

bądź abstraktu, będą odrzucane, a w konsekwencji nie zostaną poddane merytorycznej 

selekcji. 



3. Organizator powiadomi Kandydatów o rozstrzygnięciu I etapu Konkursu (Wyłonienie 

Referentów) na podany w Zgłoszeniu adres e-mail do dnia 26 stycznia 2020 r. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu. 

 

§8 

Wystąpienie 

1. Wystąpienie Referenta nie powinno przekraczać 15 minut. 

2. Referaty mogą być wygłaszane wyłącznie pojedynczo. 

3. Przy ocenie prezentacji referatów brane pod uwagę będą zarówno treść merytoryczna jak 

i sposób prezentowania. 

4. Organizator zapewni uczestnikom sesji wszelkie niezbędne środki multimedialne. 

 

§9 

Zwycięzcy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu nagrodzone zostaną trzy najlepsze referaty, którym 

zostaną przyznane kolejno I, II i III miejsce. 

2. Zwycięscy Referenci otrzymają nagrody rzeczowe, a najlepszy referat po uzyskaniu 

stosownych recenzji – możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym IGSMIE PAN. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej kolacji w Qubus Hotel Kraków, na którą 

zaproszeni będą wszyscy Referenci wraz z Osobami Towarzyszącymi. 

 

§10 

Harmonogram 

1. Po dokonaniu selekcji Organizator sporządzi harmonogram wystąpień w Sesji, zawierający 

imiona i nazwiska Referentów, ich macierzystą uczelnię oraz tematy referatów. 

2. Sporządzając harmonogram, Organizator – w miarę możliwości – weźmie pod uwagę 

zgłoszone przez Kandydatów życzenia odnośnie godziny wystąpienia, o których mowa w §5 

ust. 4 niniejszego Regulaminu, preferując Referentów, którzy: 

1) dojeżdżają spoza Krakowa; 

2) wcześniej nadesłali Zgłoszenie; 

3. Jeżeli zastosowanie preferencji podanej przez Referenta nie jest możliwe, Organizator sam 

podejmuje decyzję o godzinie wystąpienia. 

4. Harmonogram Sesji zostanie przesłany Referentom na podany przez nich w Formularzu 

Zgłoszeniowym adres e-mail do dnia 28 lutego 2020 r., a także udostępniony przez 

Organizatora na stronie internetowej: https://forum-ge.pl/ oraz portalu społecznościowym 

Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia ww. terminu. 

 



§11 

Koszty i opłaty 

1. Organizator nie zwraca Referentom oraz Osobom Towarzyszącym kosztów podróży 

i zakwaterowania związanych z udziałem w Sesji, natomiast zapewnia wyżywienie w dniu Sesji 

zgodnie z programem Sesji Studenckiej. 

2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Sesji są wolne od opłat. 

 

§12 

Certyfikaty uczestnictwa 

Każdy Referent otrzyma certyfikat poświadczający jego uczestnictwo z tytułem 

przedstawionego referatu, miejscem i datą oraz danymi Organizatora. 

 

§13 

Zmiana regulaminu 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

O wszelkich zmianach Organizator powiadomi na stronie internetowej https://forum-ge.pl/ oraz 

portalu społecznościowym Facebook. 

 

§14 

Akceptacja regulaminu 

Kandydat wysyłając Zgłoszenie jednocześnie akceptuje treść niniejszego regulaminu. 


