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Skomplikowane i proste
Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza IV edycję konkursu na artykuł
popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE
MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
W konkursie mogą wziąć udział
pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku
życia.

Artykuły powinny dotyczyć własnych badań naukowych uczestników konkursu lub badań, w których
brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim
o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem. Można
dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę
oznaczoną godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, adres,
numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.
Prace prosimy przesyłać pod adresem redakcji do 15 listopada 2008 roku z dopiskiem „Konkurs”
(liczy się data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2009.
Nagrody
Laureat I nagrody otrzyma:
1) Czytnik iLiad oparty na technologii e-papieru (o wartości 2633,98 zł), ufundowany przez firmę
e-Media www.e-czytnik.pl, dystrybutora czytników opartych na technologii e-papieru.
2) Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Sypniewo www.sypniewo.com.pl, ufundowany przez
firmę BP Horizon Travel www.horizon-travel.pl, profesjonalnego organizatora konferencji i twórcę
portalu organizatorów konferencji (www.confero.pl).
Pobyt obejmuje: 2 noclegi w komfortowych apartamentach, welcome drink (butelka wina w pokoju),
2 śniadania, 2 uroczyste kolacje ze specjalnie przygotowanym menu Szefa Kuchni, degustację
drinków, naukę jazdy konnej z instruktorem, korzystanie z dostępnej rekreacji: rowery górskie,
sprzęt wodny, sprzęt plażowy.
3) Nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł ufundowaną przez firmę Carl Zeiss sp. z o.o.,
www.zeiss.pl, dostawcę sprzętu mikroskopowego i oprogramowania do analizy obrazu.
4) Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic (do wyboru), ufundowane przez
firmę SAS www.sas.com/offices/europe/poland, światowego lidera w zakresie Business Intelligence.
5) Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC,
o wartości 350 zł, ufundowane przez polską firmę Imagis SA www.imagis.pl, która od 1992 roku
tworzy mapy cyfrowe, systemy informacji geograficznej i systemy nawigacyjne.
Laureat II nagrody otrzyma:
1) Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Willi Aspen Colorado w Zakopanem
www.aspencolorado.pl, ufundowany przez BP Horizon Travel. Pobyt obejmuje: 2 noclegi
w komfortowych apartamentach, 2 śniadania, 1 kolację w sali kominkowej, masaż w klimacie
Starożytnego Egiptu, kąpiel Nefretete ze świecami i bąbelkami przy muzyce relaksacyjnej.
2) Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł ufundowaną przez firmę Carl Zeiss sp. z o.o.
3) Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru, ufundowane przez
firmę SAS.

4) Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC,
o wartości 350 zł, ufundowane przez firmę Imagis.
Laureat III nagrody otrzyma:
1) Weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Białowieski www.hotel.bialowieza.pl, ufundowany
przez BP Horizon Travel. Pobyt obejmuje: 2 noclegi ze śniadaniem, 2 obiady, 2 kolacje, opłatę
klimatyczną, 1 godz. korzystania z kompleksu: sauna + jaccuzi.
2) Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez firmę Carl Zeiss sp. z o.o.
3) Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru, ufundowane przez
firmę SAS.
4) Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń Pocket PC,
o wartości 350 zł, ufundowane przez firmę Imagis.
Nagrodę specjalną za najlepszy artykuł o tematyce ekonomiczno-finansowej
ufundował Związek Banków Polskich http://www.zbp.pl. Nagrodą będzie laptop.
Wyróżnienia:
Przewidujemy cztery wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:
1) Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS o wartości 350 zł.
2) Książki z SAS Publishing.
Weekendy można wykorzystać w okresie od dnia ogłoszenia wyników konkursu
w styczniu 2009 do 30 czerwca 2009, z pominięciem świąt wielkanocnych i majówki.
Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.
Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (0-81) 524 02 55, 528 08 22-23.
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leczyć 1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie, niż wrócić do biura COVID-19 wyzwala w
płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki
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