Regulamin
I Szczecińskiej Sesji Naukowych Plakatów Psychologicznych
§1
Postanowienia ogólne
1. I Szczecińska Sesja Naukowych Plakatów Psychologicznych zwana dalej Sesją, jest
przeglądem dorobku badawczego studentów, doktorantów oraz pracowników
naukowych polskich i europejskich Uczelni i odbędzie się podczas VII
Międzyuczelnianej Konferencji „Dzień Mózgu”.
2. Organizatorem Sesji jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
Międzyuczelniane

Koło

Psychologii

Klinicznej

„Psyche”

Uniwersytetu

Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. Sesja ma charakter konkursowy.
4. Nagroda zostaje określona w obwieszczeniu Organizatorów.
5. Prace oceniane będą przez Komisję składającą się z trzech psychologów będących
pracownikami

Uniwersytetu

Szczecińskiego

i

Pomorskiego

Uniwersytetu

Humanistycznego

Uniwersytetu

Medycznego.
6. Sesja

ma

miejsce

na

terenie

Wydziału

Szczecińskiego, w holu przy Auli Wydziału Humanistycznego,.
7. Sesja rozpocznie się o godzinie 11:10, 7 kwietnia 2018 roku.
8. Uczestników obowiązuje rejestracja. Rejestracja uczestników Sesji odbywa się od
godziny 8:30 do godziny 8:55.

§2
Zasady i wymagania wobec uczestników
1. Osobą zgłaszającą pracę musi być autor lub współautor pracy.
2. Osobą uczestniczącą może być pracownik naukowy, doktorant lub student.
3. Osobiste uczestnictwo autorów nie jest wymagane.
4. Swoje zgłoszenie należy przekazywać do Organizatora do 23 marca 2018 roku, na
adres e-mail mkpkpsyche@gmail.com.

5. Podstawą zgłoszenia aktywnego uczestnictwa jest przesłanie abstraktu zawierającego
nie więcej niż 250 słów oraz oświadczenia o wcześniejszym niepublikowaniu pracy.
6. Nadsyłane prace muszą być związane z psychologią.
7. Osoba, która uczestniczy w Sesji może być jednocześnie pierwszym autorem dwóch
prac.
8. Maksymalną liczbę autorów określa się jako 5 dla prac o charakterze badawczym i
przeglądowym oraz 2 dla prac o charakterze poglądowym.
9. Plakaty należy dostarczać osobiście lub pocztą do Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Szczecińskiego nie później niż 5 kwietnia 2018 roku.
10. Format plakatu określa się na A1.
11. Za potwierdzenie uczestnictwa przez Organizatora uważa się opublikowanie tytułu
pracy na liście prezentowanych prac oraz informację przesłaną pocztą elektroniczną
do uczestnika.
12. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić podpisane oświadczenie o niepublikowaniu
pracy.
13. Prace, zgłoszone do udziału w Sesji, są dopuszczane lub odrzucane przez Komisję.
14. Osoby zgłaszające prace zostaną poinformowane do 27.03. 2018 roku o
zakwalifikowaniu plakatu
15. Po zakończeniu Sesji, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Sesji.

§3
Ocenianie prac i wyniki
1. Prace podlegają ocenie przez Komisję.
2. Komisja składa się z 3 osób będących psychologami oraz pracownikami naukowymi
Uniwersytetu Szczecińskiego lub Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, a decyzja jest wiążąca.
4. Na podstawie oceny Komisji zostaną przyznane nagrody dla uczestników.
5. Decyzja Komisji zostanie ogłoszona w momencie zakończenia konferencji.
6. Laureaci zostaną nagrodzeni oraz otrzymają zaświadczenie potwierdzające zajęte
miejsce w konkursie.
7. Autorzy nieobecni na Sesji zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową.

§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich Uczestników.

2. Zgłoszenie pracy do Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Komitet Organizacyjny Konferencję w celach organizacyjnych.
3. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nie ujętych
w

wyżej

wymienionym

regulaminie

przysługuje

wyłącznie

Komitetowi

Organizacyjnemu Konferencji.
4. Informacje publikowane przez Organizatorów, a niezawarte w niniejszym

regulaminie, należy uznać za wiążące.
5. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Konferencji rozstrzyga
zawsze Komitet Organizacyjny Konferencji.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Sesji w dowolnym
momencie.

