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Techniczna 

Decyzja 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr2.. RKR/2021 z dnia 	listopada 2021 r. 

w sprawie Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje — wiWAT 2021" 

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu WAT stanowiącego załącznik do uchwały 
Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (t.j. Obwieszczenie 
Rektora WAT nr 1/WAT/2021 z dnia 21 października 2021 r.) postanawia się  co 
następuje: 

§1 

1. Organizuje się  Konferencję  Naukowców „Wiedza i Innowacje — wiWAT 2021". 
2. W ramach Konferencji ustanawia się  konkurs na najlepszy referat. 

§2 

Warunki Konferencji, w tym konkursu zawarte są  w załączniku do niniejszej decyzji. 

§3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY REFERAT ZAPREZENTOWANY W RAMACH 
KONFERENCJI MŁODYCH NAUKOWCÓW „Wiedza i Innowacje — wiWAT 2021" 

§1 
1. Organizatorem IX Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje wiWAT 

2021", zwanej dalej „Konferencją" jest Komitet Organizacyjny Konferencji. 
2. Konferencja odbędzie się  w dniach 6 - 7 grudnia 2021 r. 
3. Konferencja będzie przeprowadzona w formie stacjonarnej lub on-line za 

pośrednictwem aplikacji MS Teams. 
4. Skład Komitetu organizacyjnego tworzą: studenci i doktoranci WAT oraz 

pracownicy pionu Prorektora ds. Studenckich. 
5. Uczestnikami Konferencji mogą  być  studenci i doktoranci. 
6. W konferencji mogą  brać  udział  przedstawiciele firm z ofertą  pracy, praktyk i staży 

dla studentów i doktorantów. 
7. Firmy mają  możliwość  fundowania oraz wręczania nagród dla najbardziej 

interesujących referatów przedstawionych na Konferencji lub w ramach 
organizowanych przez siebie konkursów dla uczestników konferencji. O sposobie 
wyłonienia, liczbie oraz rodzaju nagrody decydują  firmy-fundatorzy nagród. 

§2 
1. Podczas Konferencji organizowany jest Konkurs na najlepszy referat 

zaprezentowany przez studentów oraz doktorantów, zwany dalej Konkursem. 
2. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konferencji. 
3. Celem konkursu jest zaaktywizowanie studentów i doktorantów do pracy naukowej 

oraz umożliwienie im zaprezentowania swoich osiągnieć  naukowych. 
4. W konkursie nie mogą  brać  udziału członkowie Komitetu Organizacyjnego 

Konferencji. 
5. Warunkiem odbycia się  Konkursu jest zgłoszenie przynajmniej pięciu referatów w 

ramach danej kategorii. 
6. W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5 Prorektor ds. 

Studenckich może podjąć  decyzję  o wyróżnieniu spośród zgłoszonych referatów. 

§3  
1. Konkurs prowadzony jest i oceniany przez dwie oddzielne Komisje Konkursowe 

w dwóch kategoriach: 
1) w dziedzinie nauk społecznych; 
2) w dziedzinie 	nauk 	inżynieryjno-technicznych 	oraz 	nauk ścisłych 

i przyrodniczych. 
2. W ramach danej kategorii oddzielnej ocenie podlegają  studenci i doktoranci. 
3. Wyboru najlepszych prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana w ramach 

danej kategorii. 
4. W skład Komisji Konkursowej dla kategorii, o której mowa w ust. 1 pk.1 wchodzą: 

1) przewodniczący komisji konkursowej - Prorektor ds. studenckich WAT; 
2) trzech nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora w ramach 

dyscypliny - nauki o bezpieczeństwie. 
5. W skład Komisji Konkursowej dla kategorii, o której mowa w ust. 1 pk.2 wchodzą: 

1) przewodniczący Komisji Konkursowej - Dyrektor Szkoły Doktorskiej WAT 



2) po jednym nauczycielu akademickim, ze stopniem co najmniej doktora, w 
ramach danej dyscypliny naukowej prowadzonej w WAT innej, niż  nauki o 
bezpieczeństwie. 

6. W Komisjach Konkursowych mogą  brać  udział  przedstawiciele władz WAT, którzy 
miesiąc przed terminem zgłoszą  chęć  udziału. 

7. Komisja Konkursowa obraduje po wysłuchaniu wszystkich zaprezentowanych 
referatów i dokonuje ich oceny. 

8. W obradach Komisji Konkursowej mogą  brać  udział  wyznaczeni przedstawiciele 
pionu Prorektora ds. Studenckich w roli sekretarza. 

§3  
1. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców Konkursu: 

1) jedno miejsce pierwsze; 
2) jedno miejsca drugie; 
3) jedno miejsce trzecie 
oddzielnie dla studentów i doktorantów. 

2. Komisja Konkursowa może przyznać  dowolną  liczbę  wyróżnień . 

§4 

1. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia przedstawione referaty poprzez 
przyznanie punktów. 

2. Oddzielnie ocenia studentów i doktorantów. 
3. Członek Komisji Konkursowej dokonuje oceny trzech najlepszych wybranych 

referatów oddzielnie wśród grupy studentów i doktorantów i przyznaje im 
następujące wartości punktowe: 3, 2, 1. Konkretną  wartość  punktową  można 
przyznać  tylko raz. 

4. Członek Komisji Konkursowej ma obowiązek rozdysponować  wszystkie punkty. 
5. Członkowie Komisji Konkursowej przyznając punkty kierują  się  przede wszystkim 

jakością  naukową  zaprezentowanego referatu. 
6. Przyznane punkty dla każdego referatu liczone są  przez sekretarza Komisji. 

§5  

1. Wyniki Konkursu zostają  ogłoszone ostatniego dnia trwania Konferencji lub 
w przypadku Konferencji on-line w dniu kolejnym. 

§6 
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymują  dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów. 
2. Nagrodzeni uczestnicy podpisują  protokół  odbioru nagrody. 
3. Wszyscy uczestnicy otrzymują  certyfikaty uczestnictwa w konferencji. 
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