Pravidla závěrečné studentské konference Otevřená věda 2019
1) Na Závěrečné konferenci Otevřená věda 2019 mohou svoji stáž prezentovat všichni
studenti, kteří v rámci programu Otevřena věda absolvují v roce 2019 odbornou stáž.
2) Pokud na jednu odbornou stáž chodí více studentů, účastní se Závěrečné konference
společně jako tým.
3) Konference je rozdělena do 3 soutěžních kategorií dle třech vědních oblastí.
4) Podmínkou získání finanční odměny je odevzdání anotace o rozsahu jedné strany,
odevzdání prezentace v elektronické podobě a vystoupení na Závěrečné studentské
konferenci Otevřené vědy v rozsahu 5 minut.
5) Dosažené výsledky studentů na vědecké stáži hodnotí odborná tříčlenná porota. Tato
porota ohodnotí a vybere nejlépe prezentované stáže v každé kategorii, a to
v následujícím počtu:
• Oblast věd o živé přírodě a chemických věd: 3 x 1. místo; 3 x 2. místo; 3 x 3.
místo
• Oblast věd o neživé přírodě: 2 x 1. místo; 2 x 2. místo; 2 x 3. místo
• Oblast společenských a humanitních věd: 1 x 1. místo; 1 x 2. místo; 1 x 3.
místo
6) Nejlepší studenti obdrží za svoji stáž diplom a finanční odměnu. Diplomy budou
předány na konci dne během slavnostního vyhlášení. Finanční odměnu si mohou
studenti převzít v průběhu následujících 14 dní na adrese realizátora projektu.
Wiehlův dům; Vodičkova 40/792, 110 00 Praha 1
7) Finanční odměna pro nejlepší studenty vybrané odbornou porotou je vyplácena
formou poukázek na nákup. Finanční odměna se vždy váže na jednu konkrétní stáž.
8) Finanční odměna se vždy dělí mezi lektora a studenty dané stáže, a to v poměru 50 %
pro lektora a 50 % pro stážistu či tým stážistů. V rámci týmu stážistů se odměna
rozdělí rovným dílem mezi tým stážistů, kteří se Závěrečné studentské konference
Otevřené vědy 2019 účastnili. Lektor stáže může rozhodnout o vyplacení odměny i
stážistům, kteří se Závěrečné studentské konference neúčastnil, ale podílel(i) se na
dosaženém výsledku dané stáže.

