Zapraszamy do udziału w konferencji poprzez zaprezentowanie swoich prac w ramach sesji
plakatowej.
REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC DO SESJI PLAKATOWEJ KONFERENCJI
„Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym
i restrukturyzacyjnym”
18 maja 2018 r.
I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konferencji naukowej „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie
upadłościowym i restrukturyzacyjnym” (zwanej dalej: „Konferencją”) oraz sesji
plakatowej w ramach Konferencji (zwanej dalej: „Sesją Plakatową”, „SP”)
jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uczelnia Łazarskiego
w Warszawie (zwani dalej: „Organizatorami”).
2. Konferencja odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
3. Wybrane prace zostaną przedstawione w ramach Sesji Plakatowej Konferencji
lub wygłoszone podczas Konferencji.
4. Artykuły konferencyjne pięciu wybranych uczestników SP zostaną opublikowane
w ramach publikacji pokonferencyjnej.

II.

UCZESTNICY KONKURSU
Udział w Sesji Plakatowej mogą wziąć w szczególności doktoranci z uczelni
publicznych oraz niepublicznych.

III.

ZGŁASZANIE PRAC

1. Do SP zgłaszane mogą być jedynie prace oryginalne.
2. Temat pracy powinien być związany z tematyką Konferencji.
3. Plakat i jego streszczenie (abstrakt) powinny być przygotowane w języku polskim lub
angielskim.
4. Praca może mieć maksymalnie 2 współautorów.
5. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę.
6. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie do dnia 08 maja 2018 r. streszczenia
plakatu o objętości do 2000 znaków na adres poczty elektronicznej:
m.buszkiewicz@filipiakbabicz.com (tytuł maila: sesja plakatowa, imię i nazwisko
osoby zgłaszającej).
7. O zakwalifikowaniu pracy do SP Organizatorzy poinformują uczestników do dnia 10
maja 2018 r.
8. W zgłoszeniu uczestnik może dodatkowo wyrazić chęć zaprezentowania pracy w
formie ustnej podczas Konferencji. Decyzję podejmą Organizatorzy do dnia 15 maja
2018 r. i poinformują uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. W przypadku zakwalifikowania pracy, plakat w formacie .jpg lub .pdf (oraz
prezentacja w formacie .ppt/.pdf/Prezi w przypadku prezentacji ustnej) powinien
zostać przesłany Organizatorom do dnia 15 maja 2018 r. na adres poczty
elektronicznej: m.buszkiewicz@filipiakbabicz.com (tytuł maila: plakat, imię i nazwisko
osoby zgłaszającej).
IV.

PREZENTOWANIE PRAC

Plakat:
1. Format A0 (841 mm x 1189mm) lub B1 (707 mm x 1000 mm).
2. Wymagana zawartość: tytuł, autorzy prac.
3. Plakat powinien zostać dostarczony w dniu rozpoczęcia Konferencji podczas rejestracji.
W przypadku niemożności dostarczenia go w tym terminie, uczestnik powinien
skontaktować się z Organizatorami najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
4. Plakat zostanie wywieszony w ogólnodostępnym miejscu w ramach Collegium Iuridicum
Novum. Plakaty będą dostępne od godziny 11:10 w dniu Konferencji.
5. Sesja Plakatowa odbędzie się w godzinach 15:40 – 16:15. Podczas sesji uczestnicy będą
prezentowali osobom zainteresowanym treść swojego wystąpienia nawiązując do
plakatu, będąc w jego bezpośredniej bliskości.
Prezentacja ustna:
1. Format: .ppt/.pdf/Prezi. Dopuszczalne jest wystąpienie bez prezentacji multimedialnej.
2. Czas: max 5 min.
3. O kolejności prezentacji decydują Organizatorzy. Uczestnicy zostaną powiadomieni
najpóźniej 2 dni przed Konferencją.
V.

OCENA PRAC

1. Oceny prac dokonają Organizatorzy.
2. Kryteria oceny:
a) treść, wartość merytoryczna,
b) oryginalność,
c) sposób prezentacji zagadnienia.
VI.

KALENDARIUM

08.05.2018
10.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
ustnej.
18.05.2018

r.: przesłanie streszczenia.
r.: poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu pracy.
r.: przesłanie plakatów oraz prezentacji (w przypadku prezentacji ustnej).
r.: poinformowanie uczestników o kolejności wystąpień w ramach prezentacji
r.: rejestracja oraz dostarczenie plakatów.

