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Zaproszenie
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Doktoranci,
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w tegorocznym Sympozjum Instytutu
Fizyki Doświadczalnej, które odbędzie się 28 listopada 2016 r. , w godz. 9 – 19, w siedzibie
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5. Będzie to znakomita okazja do
zaprezentowania najnowszych wyników naszych badań szerokiemu gronu studentów
i pracowników IFD, jak również do poszerzenia swojej wiedzy.
Chcielibyśmy, aby tematem wiodącym tegorocznego Sympozjum było zagadnienie „spinu”
w różnych kontekstach - od spinowej struktury protonu poprzez spin jąder atomowych
i kropek kwantowych aż po problematykę spinu obecną w badaniach biofizycznych, fizyce
medycznej i astronomii. Przewidujemy także prezentacje z innych obszarów badań aktualnie
prowadzonych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej.
W związku z tym zachęcamy do zgłaszania wystąpień w formie prezentacji ustnych lub
plakatów. Wystąpienia powinny dotyczyć wyników badań prowadzonych w IFD lub
uzyskanych w ramach współpracy z Instytutem. W ramach Sympozjum planujemy również
konkurs pokazów doświadczalnych adresowany do studentów i doktorantów.
Wystąpienia ustne w języku polskim (lub angielskim w uzasadnionych przypadkach) nie
powinny przekraczać 15 minut. Plakaty będą mogły być wywieszone przez cały czas trwania
Sympozjum, a formalna ich prezentacja oraz okazja dyskusji z autorami jest przewidziana
podczas sesji plakatowej. Ze względu na różnorodność zagadnień, które mogą się pojawić,
prosimy o przygotowanie wystąpień w formie zrozumiałej dla studentów i pracowników
wszystkich specjalizacji Wydziału Fizyki.
Osoby zainteresowane prezentacją wyników badań prosimy o przesłanie streszczeń swoich
wystąpień do 23 października 2016 r., z zaznaczeniem, czy zgłoszenie dotyczy referatu czy
plakatu. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia zostanie wysłana do 28 października br.
Szczegółowe informacje o programie Sympozjum, sposobie przygotowania i przesyłania
streszczeń, formacie plakatów oraz trybie kwalifikacji do konkursu pokazów dostępne są na
stronie:
http://ifd.fuw.edu.pl/wydarzenia/sympozjum-ifd
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: ifd2016@fuw.edu.pl,
Liczymy na Państwa czynne uczestnictwo w Sympozjum,
Komitet Organizacyjny

