WYNIKI KONKURSU
na DELEGACJĘ z ramienia SSPTChem Oddz./Gdańsk na
ZJAZD WIOSENNY SSPTChem 2005
odbywający się w dniach 5-9.04.2006
w Górach Świętokrzyskich (Św. Katarzyna)
3 pierwsze miejsca w Konkursie zajęły osoby:
1. Klaudia STEFAŃSKA i Katarzyna ZABORSKA (BT,I) za abstrakty:
 Szczepionki - czym nas jeszcze zaskoczą, czyli nowe kierunki rozwoju wakcynologii
 Puchatkowe "co nieco" - czyli to, co misie lubią najbardziej
2. Natalia SIWIK (BT,II) za abstrakty:
 Swiatełko życia i smierci... czyli bioluminescencja organizmów żywych
 Miłość jak narkotyk
3. Damian PALIWODA (BT, II) za abstrakty:
 Ditiokarbaminiany metali - syntaza, właściwości i zastosowanie
 Termodynamika a prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym

Wszystkim zwyciężcom serdecznie gratulujemy!
Uczestnikom konkursu życzymy dalszych sukcesów!

Informacje dotyczące Zjazdu znaleźć można na stronie organizatorów:
Strona Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2006
Szablon abstraktu: pobierz!
Tutaj możesz pobrać książeczkę z abstraktami z ubiegłorocznego Zjazdu: pobierz!
UWAGA! W abstrakcie można zamieścic zdjęcia, rysunki, wykresy itp!

Informacje dotyczące Konkursu:
Regulamin Konkursu:
1. Studenci wybierani są w drodze konkursu.
2. W konkursie może startować student każdego kierunku na wydziale chemicznym PG
3. Wyboru studentów dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Opiekuna SSPPTChem
Oddz./Gdańsk. W skład Komisji wchodzą Opiekunowie SSPTChem Oddz./Gdańsk oraz
niezależni eksperci.

4. Student ubiegający się o delegację na zjazd lub konferencje musi być czynnym uczestnikiem
studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
5. Student ubiegający się o delegację na zjazd musi przedstawić następujące dokumenty:
a. dwa abstrakty: posteru i prezentacji ustnej (wg wzoru abstraktu zamieszczonego na
stronie organizatorów zjazdu: http://ssptchem.w.activ.pl/zjazdy/wiosna06/main.htm)
b. można opcjonalnie dołączyć krótką prezentację pisemną własnej osoby (przebieg
studiów, średnia ocen, dokonania naukowe, uczestnictwo w Kołach i Towarzystwach
Naukowych itp. - maksymalnie jedna strona maszynopisu)
6. SSPTChem zgłasza organizatorom listę studentów, którzy delegowani są na dany zjazd i
pokrywa koszt opłaty konferencyjnej (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne,
dodatkowe atrakcje). Opłatę za przejazd pokrywa delegowany.
7. Termin składania wniosków o delegację na zjazd (a tym samym abstraktów) upływa
20.02.2006. Abstrakty należy składać w p.123 Ch."A" (Anna Kropidłowska) bądź tez wysłać do
20.02.2006 na adres: annakrop@chem.pg.gda.pl
8. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Opiekun SSPTChem Oddz./Gdańsk wraz z
członkami komisji Konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu: 27.02.2006
Bliższe informacje: Anna Kropidłowska (annakrop@chem.pg.gda.pl) p.123 Ch. "A"

Chcesz sie dowiedzieć, jak wygląda ta konferencja?
Obejrzy zeszłoroczną stronę Zjazdu! Zjazd Wiosenny SSPTChem 2005

