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S p ra w o zd a n ia

Sprawozdanie z Konferencji Młodych Naukowców 
„Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia pol
skiej nauki. IV edycja”, Gdańsk, 13-14 kwietnia 
2013 r.

W dniach 13-14 kwietnia 2013 r. obyła się IV edycja Konferencji Młodych 
Naukowców „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”. Ob
rady m iały miejsce w Centrum  Konferencyjno-Wypoczynkowym „Galion” 
w Gdańsku, położonym zaledwie kilka metrów od Morza Bałtyckiego. Głów
nym organizatorem  wydarzenia była firma Creative Time z siedzibą w K ra
kowie (www.creativetime.pl), która za główny cel staw ia sobie propagowanie 
polskiej nauki i polskiego biznesu. Jej członkowie skupiają się na organizo
waniu różnego rodzaju spotkań, nowatorskich konferencji oraz podejmowa
niu wszelkich działań mających na celu promowanie współpracy pomiędzy 
firmami, instytucjam i, naukowcami, doktorantam i oraz studentam i.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym wręcz zainteresowaniem  -  wzięło 
w nim udział blisko 300 doktorantów i studentów z ośrodków naukowych 
z całej Polski: Warszawy, Bydgoszczy, Opola, Krakowa, Gdańska, Katowic, 
Wrocławia, Szczecina, Lublina, Częstochowy, Poznania, Torunia, Łodzi, B ia
łegostoku. Licznie reprezentowany był także Uniwersytet W armińsko-Mazur
ski w Olsztynie.

Konferencja podzielona została na cztery panele: nauki przyrodnicze, 
nauki inżynieryjne, nauki humanistyczne, nauki społeczno-ekonomiczne.

Otwarcia konferencji dokonał jej gospodarz -  dr inż. M arcin Kuczera, 
właściciel Creative Time. Serdecznie powitał wszystkich gości, dziękując za 
liczne przybycie i wyrażając nadzieję, iż konferencja będzie nie tylko okazją 
do wymiany doświadczeń naukowo-badawczych, ale też umożliwi nawiązanie 
nowych kontaktów i form współpracy pomiędzy doktorantam i, studentam i 
i ośrodkami naukowymi z całej Polski. Następnie przekazane zostały infor
macje o charakterze techniczno-organizacyjnym.

Uczestnicy sesji posterowej dokonali multim edialnej prezentacji poste
rów przygotowanych przez siebie na potrzeby konferencji. Na plakatach 
w przejrzysty sposób przedstawione zostały: istota problemów badawczych, 
metody pracy i jej cele, a także spodziewane wyniki. Rozważania przedsta
wiano także w formie wykresów, tabel i diagramów, co czyniło daną tem aty
kę bardziej zrozumiałą dla osób zajmujących się przecież przeróżnymi obsza
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ram i nauki. Po przerwie rozpoczęto obrady w sesji referatowej w dwóch 
salach: w pierwszej obradowali przedstawiciele nauk przyrodniczych, w dru
giej -  nauk ekonomiczno-społecznych. Niemalże każdy z uczestników prezen
tował wyniki swoich badań przy pomocy przygotowanej przez siebie prezen
tacji w programie Power Point. Taki sposób prezentacji cieszył się dużą 
aprobatą i zainteresowaniem. Pierwszy dzień konferencji zakończyła wspól
na kolacja przy grillu.

Drugi dzień spotkania zorganizowany był w zasadzie analogicznie 
-  w pierwszej kolejności dokonano prezentacji posterów, następnie obyły się 
obrady w dwóch salach, gdzie uczestnicy wygłaszali swoje referaty. Każdemu 
z paneli towarzyszyła ożywiona dyskusja, przerywana niejednokrotnie ze 
względu na dyscyplinę czasową. Wypowiedzi i uwagi wskazywały na obszer
ną  wiedzę uczestników konferencji i to nie tylko z dziedzin, którymi zajmują 
się na co dzień w swojej pracy badawczej. Przedstawiono szereg in teresują
cych koncepcji, spostrzeżeń i wniosków. W toku debat ujawniły się także 
znaczące różnice w postrzeganiu i rozumieniu pewnych ujęć, definicji czy 
procesów, a także konstruktywne rozwiązania spornych kwestii. Konferencja 
stanowiła więc nie tylko istotne wydarzenie naukowe, lecz również forum 
wymiany doświadczeń z zakresu wielu dyscyplin naukowych.

W szystkie przygotowane artykuły  i refera ty  zostaną opublikowane 
w mającej się ukazać niebawem publikacji. Planowana jest kolejna, piąta  już 
edycja Konferencji Młodych Naukowców. Organizatorów zapraszano serdecz
nie do malowniczo położonego Olsztyna -  serca Warmii i Mazur.
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