KoNKURS ,,MATERIAŁY I TECHNoLoGIB xxl WIEKU''
DLA UCZNIow sZKoŁ ŚnnoNICH

W imieniu WładzWydziałuInŻynięrii Materiałowej i Metalurgii oraz Studenckiego
Koła Naukowego ,,MATER_TECH'', działającego na Wydziale Inzynierii Materiałowej
i Meta1urgii Politechniki Śląskiej pragniemy zaprosi do udziału w drugiej edycji ,,Konkursu
wiedzy o Inzynierii Materiałowej " .IJdział w'konkursie umozliwia uczestnikom zapoznanie się
z kierunkiem Inzynieria Materiałowa' prowadzonym na WydziaLe InŻynierii Materiałowej i
Metalurgii, poznanie bary laboratoryjnej, przeprowadzenie pierwszego eksperymęntu
naukowego od podstaw, a takŻe publikację jego wynikow w ramach jubileuszowej XxI
Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej ,,Materiały i Technologie XxI wieku'',
otganizowanej na Wydzialę Inzynierii Materiałowej i Metalurgii Po1itechniki Sląskiej. Dla
zwy ctęzc w konkursu przewidziano atrakcyj ne nagrody.

Regulamin ,,Konkursu wiedry o InĘnierii Materiałowejoo dla uczni w szk ł średnich

1. WSTĘP

organizatorami ''Konkursu wiedzy o Inżynierii Materiałowej'' (zwanego dalej
,,konkursem'') są Wydział InŻynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Studenckie
Koło Naukowe,,MATER-TECĘ3' (zwane dalej,,organi zatorarri") .
1.2. Konkurs adręsowany jest do uczni w szk ł średnichna terenie całego kraju.
1.3. W celu przeprowadzęnia konkursu organizatorzy powołują Komitet Naukowy'
Komitet ot ganizacyj ny or aZ Komi sj ę Konkursową.
1.4. Komitet Naukowy konkursu, składający się z samodzielnych pracownikow
naukowych Wydziału Inzynierii Materiałowej i Metalurgii sprawuje nadz r

1.1.
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w I etapię konkursu referat w.
1.5.
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Komitet Organizacyjny konkursu, w skład kt rego wchodzą członkowie
Studenckiego Koła Naukowego ,,MATER-TECH'' oraz doktoranci Instytutu
Inzynierii Materiałowej organizuje poszczeg lne etapy konkursu i powołuje
Komisję KonkursoWą, a takŻe rozpatĘe ewentualne odwołania uczestnik w

konkursu.
1.6. Komisja Konkursowa sprawuje nadz r nadprzebiegiem II etapu konkursu, ocenia
zakwaIiftkowane do II etapu prace' ogŁasza wyniki poszczeg lnych etap w
konkursu otaz przyznaje i wręcza nagrody konkursowe.
2.

CEL KONKURSU
2.1. Wzbudzenie

w

zaintęresowania zagadnieniami,
związartymi z nowoczesnymi materiałami i technologiami oraz szeroko pojętą
uczestnikach konkursu

inzynierią materiałową.

2.Z.Popu\aryzacja kierunku Inzynieria Materiałowa' prowadzonego na Wydziale
Inzynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
Z.3.Rozwijanie zainteresowari i uzdolnieri oraz poszerzanie i pogłębianie wiedzy
uczni w z zal<ręsu inzynierii materiałowej w oparciu o r Żne źrodłainformacji.
Z.4.Wykorzystanie umiejętnościplanowania eksperyment w naukowych otaz analizy
i interpretacji wynik w badari naukowych, ksztahowanie umiejętności
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2.5. Podkreślenie roli nowoczesnych matęriał w
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3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1 .

Terminarz:
_ 01 .01 .20t9 r. _ 26.04.2019 r. _nadsyłanie zgłoszeh wraz z ręferatami
- 16.04.2019 r. _ 06.05. 2O1g r. - ocena nadęsłanych prac ptzęzKomitet Naukowy.
_ 06.05 .2019 r.
ogłoszenie wynik w I etapu konkursu oraz listy

zakwalifikowanych do II etapu.
- 16.05.2018 r. _ XXI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa ,,Materiały
i Technologie XXI wieku" (etap II).
3.2. Konkurs składa się z dw ch etap w. W pierwszym etapie zadaniem uczestnik w
jest przygotowanie referatu na wybrany temat' związany z zagadnieniami
przedstawionymi w punkcie 4 niniejszego regulaminu. Przesłane referaty zostaną
ocenione przez Komitęt Naukowy według następujących kryeri w: nowatorski
charakter tematu (0-3 pkt.), dob r literatury (0-3 pkt.), strona graftczna referatu (03 pkt.), atrakcyjnoś treści(0-3 pkt.), ana\iza literatury illub wynik w badaft
własnych (0_6pkt.), redakcja tekstu (0-2 pkt.). Uczestnicy, zarnieszczający
w referatach wyniki bada własnych zostaną nagrodzeni dodatkowymi 5 pkt.
Do II etapu konkursu zakwalifikowane zostanie 15 referat w z nąWŻszą liczbą
punktow (min. 15 pkt.).
W II etapie konkursu uczestnicy przedstawiają treśswojego referatu w postaci
prezeriacji multimedialnej. Komisja Konkursowa dokona oceny prac według
następujących kryeri w: zgodność,z załoŻonym czasem prezentacji (0-1 pkt.)'
strona merytorycznaprezentacji (0-3 pkt.), strona estetyczno-graficznaptezentacji
(0_3 pkt.), spos b prowadzenia ciyskusji (0-3 pkt.). Spośrd uczestnik w II etapu
konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureat w (I, II i m miejsce) znajwyŻszą
Sumaryczną ilościąpunkt w Z obydwu etap w konkursu. W uzasadnionych
pr zy p adkach Ko mi sj a Ko nkur s owa mo Że pr zy znac wyr zni eni ę .

4.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE

. Dlaczego tak długo modernizowano Stadion Śląski?
o Co było ptzyczyną zawa\enia się hali.MTK w Katowicach w roku 2006?
. Materiałowę ptzyczyrlykatastroflotniczych
. Dlaczego zaton$ Titanik?
o Co było przyczyną katastrofy promu kosmicznego Columbia?
. Czymtak naprawdę jest popularny,,carbon''? Jakie są jego zastosowania?
o Co łączy południowoamerykarlskie motyle z kurtkami przeciwdeszczowymi?
o Czy ,,peleryna niewidka'' istnieje naprawdę? Niewidzialnę materiały.
. Czy mozliwe jest wytworzenie ,,częścizamiennych'' do człowieka? Nowoczesne
o
o
o
.
.
..

technologii i mat eriaŁy w protetyce i medycynie.
Jak zamieni ciepło na prąd, czyli czym są i jak dziaŁają ogniwa termoelektryczne?
Kontrolowanie matęriał w Za pomocą światłajak działa robot-gąsienica,
skonstruowany przezpolskich naukowc w?
Aerozele _ materi ały |Żejsze od wody.

Małe, mniejsze, najmniejsze _ jak nanomateriały mogą zrewolucjonizować nasz świat?
Myślącymateriał? Czym są i jak dziiląąmateriały inteligentne?
Jak zobaczy atom? Czyli o nowoczesnych technologiach mikroskopowych.

5. NAGRODY

do II etapu konkursu zostaną opublikowane
w materiałach konferencyjnych xXI Międzynarodowej Studenckiej Sesji
Naukowej ,,Materiały i Technologie xxl wieku'' (ksiązka abstraktow z pŁytą CD,
monografta z numerem ISBN).
5.2.Wszyscy uczestnicy II etapu'otrzymają nagrody w postaci giftpack' w,
przygotowanych dla uczestnik w XXI Międzynarodowej Studenckiej Sesji
Naukowej ,,Materiały i Technologie xXI więku'' oraz zostaną zaproszeni
do wsp łpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ,,MATER-TECH''.
5.3. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie merytoryczni (nauczyciele)

5.1. Wszystkie prace' zakwalifikowane

otrzymają pamiątkowę dyplomy,'stanowi ące zaświadczenie o udziale w konkursie.

6. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
6.I. Zgłoszenie v,fiaz
przesłać '

www.

s e sj A.

z

refęratem

i

odpowiedziarti na pytania konkursowe taIeŻy

organizatorom za

mat e r t e c h. p

pośrednictwem strony

internetowej

l (zal<Ładka,,Konkurs dla szk ł średnich'') .

6.2.Prezentację do II etapu konkursuna\eŻy przesłać drogą mailową na adres e-mail:
k atow ic e. in zy n i e ria. mat er ial ow a@g m ail. c o m.
6.3. w celu przeprowadzenia ewentualnych badari własnych Wydział Inzynierii
Materiałowej i Mętalur gii zapervnia opiekuna naukowego i udostępnia chętnym
uczestnikom konkursu swoją bazę laborato'yjną i matęriałową (po wcześniejszym
skonsultowaniu i zatwierdzeniu planu badanprzez Koordynator w).

6.4. Długośreferatu nie powiIlrlaprzehaczać 6 stron A4 (czcionka Times New Roman
12 pkt., interlinia 1,15 wiercza):. Reforat powinien zawiera tytuł (temat), imię
i nazwisko orazdane kontaktowe uczestnika konkursuinauczyciela prowadzącego
(nazwai adręs szkoły, adres e_mail) otazzwiązane ztematem ilustracje, schematy,
tabele, itd. opiekę m
ucznia. Nalezy skorzystaÓ

zvciel

wul

referatem

z oficjalnej formatki artykułu XXI Międzynarodowej

Studenckiej Sesji Naukowej ,,Materiały i Technologie XXI wieku'', dostępnej
do pobrania na stronie internetowej www.sesja,matertech.pl lub ra stronie
imat, p o ls l. p Ur e kr utacj u

6.5. Czas prezentacji w II etapie konkursu nie moŻę przekroczyc I0 minut. Prezentacje
mogą zostai przygotowane w. programie Microsoft PowerPoint lub Prezi.
Zalecamy r wniez posiadanie przy sobie kopii prezentacji w formacie .pdf
na nośniku Pendrive. Po zakori czeniuprezentacji Komisja Konkursowa moŻę zada
uczestnikowi pytania z zakłesu prezentowanego tematu.
6.6. Ewentualne pytania prosimy kierowa do Organizator w lub sekretariatu Instytutu:
- Koordynatorzy konkursu: . mgr inŻ. Agata Brzezinska (e-mail:
Agata.Brzezinska@polsl.pl, tel.: +485I2296091), mgr inŻ. Katarzyna
Ły czkowska
-

(e

-m ail: Kat ar zy
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Gł wni koordynatorzy wydarzenia: mgr inŻ. Adam Gryc

(e-mail:
(e-mail:

Godzierz
mgr inŻ. Marcin
Adam.Gryc@polsl.pĄ,
Mar c in. G o dzi er z @p o l s l. pĄ, tel: +48 32 603 43 8 8.
_ Sekretariat Instytutu Inzynierii Materiałowej: e-mail: rm3@po1s1.pl; tel: +48 32
6034400.
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drhab.]' z. Dariusz Kuc, prof. PŚ
Dyrektor InsĘfutu Inzynierii Materiałowej

