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Szanowni Państwo,
Fundacja PSC oraz Centrum Nauki EXPERYMENT serdecznie zapraszają studentów studiów pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia do wzięcia udziału projekcie „Per aspera ad astra – pierwsze kroki w świat
nauki ” - współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Celem projektu jest stworzenie
przestrzeni do interdyscyplinarnego komunikowania się młodych naukowców z całej Polski,
a także udzielenie im wsparcia w zakresie ich debiutu na konferencji naukowej oraz w przygotowaniu
artykułu do recenzowanego czasopisma. Realizacja założeń przyjętych przez organizatorów odbędzie się
w ramach dwóch uzupełniających się i przenikających działań. Pierwszym etapem będzie przygotowanie
przez studentów artykułów naukowych do czasopisma „Alcumena”. Artykuły mogą być osadzone
w dowolnej dyscyplinie i dziedzinie nauki. Co ważne, student może zgłosić się do projektu ze swoim
mentorem (np. promotorem, opiekunem koła naukowego, itd.) lub poprosić o przydzielenie mu opiekuna
przez organizatorów. Zgłoszenie będzie musiało zawierać główne problemy badawcze oraz tezy stawiane
przez autora. Redakcja czasopisma dokona weryfikacji zgłoszeń i poinformuję studenta o przyjęciu
do projektu. W dalszej kolejności, student będzie pracował ze swoim mentorem nad przygotowaniem
artykułu, który zgodnie z wymogami redakcji będzie musiał złożyć do recenzji. Po uzyskaniu dwóch
pozytywnych recenzji artykuł zostanie zakwalifikowany do publikacji. Autor, oprócz otrzymania pisemnej
recenzji, odbędzie także rozmowę (online) z każdym z recenzentów, którzy przekażą mu uwagi i
spostrzeżenia, które będzie mógł wykorzystać w dalszym rozwoju naukowym.
Drugim etapem będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa „Komunikacja naukowa -pierwsze kroki
w świat nauki”, która odbędzie się 21 listopada 2020 r. w ramach festiwalu kół naukowych ScienceCom,
organizowanego przez Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. W ramach konferencji autorzy artykułów
zostaną tematycznie połączeni w moderowane panele, w trakcie których będą mogli przedstawić wyniki
swoich badań i poddać je dyskusji. Co ważne, aktywny udział w konferencji – w formie wystąpienia – nie jest
bezpośrednio powiązany z publikacją artykułu w czasopiśmie „Alcumena”. Każdy z uczestników projektu
w zgłoszeniu będzie miał możliwość określenia, którym wariantem udziału jest zainteresowany, tj. publikacją
artykułu oraz udziałem w konferencji lub samym udziałem w konferencji. W drugim przypadku student
będzie musiał wysłać zgłoszenie, które będzie uwzględniało główne problemy badawcze oraz stawiane tezy,
co będzie przedmiotem oceny komitetu naukowego konferencji (Rady Naukowej ScienceCom).
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Udział w projekcie jest bezpłatny – bez względu na formę, tj.: publikacja i konferencja lub sama
konferencja.
W projekcie będzie obowiązywał limit miejsc: a) czasopismo – 40 artykułów, b) konferencja - limit
zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. W uruchomionej 7 września rejestracji będzie
obowiązywała kolejność zgłoszeń. Organizator utworzy listę rezerwową i będzie informował
o ewentualnych zwolnionych miejscach. Ostateczną decyzję o przyjęciu pomysłu na artykuł oraz
zgłoszenia na konferencję dokona odpowiednio Rada Naukowa czasopisma oraz Rada Naukowa
konferencji.
7 września zostanie uruchomiona strona internetowa czasopisma oraz konferencji. Informacje
na ten temat ukażą się na stronach organizatorów: www.fundacjapsc.pl oraz
www.experyment.gdynia.pl, a także zostaną rozesłane w ramach Komunikatu nr 2 na początku
września.
Do dnia 31 października 2020 należy złożyć artykuły do recenzji w ramach czasopisma
„Alcumena”.
W pierwszym tygodniu listopada ukaże się program konferencji „Komunikacja naukowa pierwsze kroki w świat nauki”.
Mentor studenta pracującego nad artykułem otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto.
Każdy artykuł będzie recenzowany przez dwie niezależne osoby (recenzja ślepa).
Lista mentorów oraz recenzentów ukaże się na stronie czasopisma.

Więcej informacji:
Napisz na adres lwyszynski@fundacjapsc.pl lub zadzwoń +48 502-760-252
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ScienceCom - wydarzenie popularno-naukowe, zapoczątkowane w 2019 roku
przez Centrum Nauki Experyment. Cel - zintegrować świat początkujących
naukowców – studentów trójmiejskich uczelni.
Stawiamy na: communication, common, community, commitment, comfort,
comic, competitiveness, comedy, comercial, combination and company.
To wszystko w jednym miejscu. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy
przestrzeń, umożliwiającą prezentację efektów pracy naukowej studentów
szerokiej publiczności.

