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Zaproszenie do udziału w konferencji SMI 2015
dla młodych pracowników nauki i studentów
oferta bezpłatnego udziału

Sejmik Młodych Informatyków to coroczna konferencja naukowa, którą Zachodniopomorski
Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje od 10 lat. SMI to miejsce prezentacji prac
badawczych z szerokiego zakresu informatyki i informatyki ekonomicznej. Co roku do udziału w SMI
zapraszamy kilkunastu młodych pracowników nauki i praktyki oraz wybitnych studentów, tworząc tym
samym pole dla ciekawych prelekcji, dyskusji, wymiany poglądów i integracji. Prócz zaproszonych
młodych prelegentów w konferencji corocznie uczestniczy około 100 osób, w tym zaproszeni
wykładowcy, prowadzący warsztaty, aktywni uczestnicy sesji naukowych i paneli dyskusyjnych.
Ofertę bezpłatnego udziału w konferencji SMI 2015 kierujemy do studentów lub absolwentów
informatyki i/lub laureatów konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki i/lub
doktorantów informatyki lub ekonomii (lub kierunków pokrewnych). Organizatorzy SMI 2015
pokrywają koszty udziału w konferencji, w tym koszty zakwaterowania (miejsce w pokoju
dwuosobowym, noclegi z 17/18 i 18/19 września 2015), koszty pełnego wyżywienia oraz udziału we
wszystkich wydarzeniach konferencji. Istnieje także możliwość zwrotu kosztów dojazdu do
Międzyzdrojów (dojazd pociągiem lub alternatywnym środkiem transportu, zwrot do poziomu kosztów
biletów PKP II klasy).
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą systemu EasyChair
https://easychair.org/conferences/?conf=smi2015, gdzie podczas wypełniania formularza
rejestracyjnego należy wybrać temat (Topics) „Panel Młodych Naukowców IT” (a także temat
zgłaszanego wystąpienia).
Termin przesyłania zgłoszeń: 28 czerwca 2015
Kwalifikacja zgłoszeń
Przedstawiciele Komitetu Programowego SMI 2015 spośród nadesłanych zgłoszeń dokonają
kwalifikacji na podstawie załączonych informacji (abstraktu i załączonych plików). Wyniki kwalifikacji
zgłoszeń zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji oraz przesłane autorom zgłoszeń
w terminie do 15 lipca 2015. Preferowany jest udział opiekuna naukowego w konferencji (na ogólnych
zasadach udziału w konferencji) i obecność opiekuna naukowego podczas wystąpienia osoby
zakwalifikowanej.
Osoby zakwalifikowane do udziału w „Panelu Młodych Naukowców IT” w ramach konferencji
naukowej Sejmik Młodych Informatyków 2015 będą zobowiązane do:

Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/PDUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku).
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osobistego udziału w konferencji co najmniej w dniu 19 września 2015 i przedstawienia
zakwalifikowanego tematu pracy w „Panelu Młodych Naukowców IT”;
przesłania prezentacji dotyczącej zakwalifikowanego tematu do dnia 31 sierpnia 2015 na
adres e-mail organizatora (szablon prezentacji lub wytyczne dot. elementów graficznych
zostaną udostępnione przez organizatora do 15 lipca 2015);
udzielenia zgody na publikację przesłanych materiałów (prezentacji/abstraktu) na stronach
internetowych konferencji i w materiałach konferencyjnych.

Zapraszamy!

W razie pytań prosimy o kontakt.

Przewodnicząca Komitetu Programowego SMI 2015
dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska

Organizatorzy SMI 2015
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski

Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

Adres korespondencyjny:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64, p. 7
71-101 Szczecin
E-mail: smi@pti.szczecin.pl
Facebook: https://www.facebook.com/PTIOZ
Strona: www.smi.pti.org.pl
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