REGULAMIN
Sesji Kół Naukowych
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kraków, 30 maja 2022 r.
1. Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego jest formą studenckiej
konferencji naukowej, mającej na celu prezentację i przegląd wyników badań
prowadzonych przez studentów w ramach działalności w studenckim kole
naukowym.
2. Organizatorem Sesji Kół Naukowych jest Komitet Organizacyjny, w skład
którego wchodzą:
- Prorektor ds. Kształcenia
- Dziekani poszczególnych Wydziałów / Dyrektor UCMW
- Członkowie Rady Kół Naukowych URK (w tym: Pełnomocnik Rektora ds. Kół
Naukowych, Pełnomocnicy Dziekanów ds. Kół Naukowych, Opiekunowie Kół
Naukowych, Przedstawiciele Biura Programów i Jakości Kształcenia oraz
studenci)
3. W czasie Sesji referaty będą przedstawiane w ośmiu sekcjach na
poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie:
1) Wydział Rolniczo – Ekonomiczny
2) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
3) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
4) Wydział Leśny
5) Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
6) Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
7) Wydział Technologii Żywności
8) UCMW
4. Sesja Kół Naukowych ma charakter konkursowy. Powołane przez Dziekanów
na czas Sesji Jury w ośmiu oddzielnych sekcjach ocenia wartość
merytoryczną, formalną i walory poznawcze prezentowanych prac oraz typuje
3 najlepsze referaty (nie przewiduje się miejsc „ex aequo”). Wyniki zostaną
ogłoszone w trakcie spotkania podsumowującego sesję w Centrum
Kongresowym URK.
5. Uczestnikiem Sesji może być student Uczelni I i II stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich, zainteresowany problematyką naukową, który
samodzielnie lub w grupie studentów wykonał pracę naukową i przygotował
referat, korzystając z opieki naukowej nauczycieli akademickich lub
doktorantów.

6. Praca powinna dotyczyć prowadzonych przez autora (lub autorów) badań,
oraz być ich autorskim opracowaniem.
7. Zgłoszona praca nie może zawierać treści pochodzących z innej publikacji (w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
8. Wyniki przedstawiane przez uczestników Sesji nie mogą być częścią pracy
dyplomowej.
9. Jeżeli praca jest wykonana w ramach grantu realizowanego w jednostce
Uczelni, powinien być podany numer tematu. W przypadku, kiedy praca jest
kontynuacją wcześniejszej pracy tego samego lub innego autora, należy to
odnotować w tekście streszczenia jak i w prezentacji.
10. Prezentowana praca powinna zachowywać układ typowy dla publikacji
naukowych z danej dziedziny (wstęp i cel badań, metodyka, wyniki i dyskusja,
literatura). Czas prezentacji referatu nie może przekroczyć 10 minut.
Prezentacja może być wygłoszona przez maksymalnie dwóch studentów.
11. Członkiem Jury Sesji Kół Naukowych nie może być Pełnomocnik Rektora,
Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych, opiekunowie kół na
poszczególnych wydziałach, a także opiekunowie prac, które będą
prezentowane na Sesji. W skład jury na poszczególnych wydziałach muszą
być powołane co najmniej 3 osoby - pracownicy zatrudnieni w grupie
pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni.

