Türk Seramik Derneği

ÜLKEMİZİ TEMSİLEN TORİNO’YA GİTMEK İSTERMİSİN?

ÖĞRENCİ SUNU YARIŞMASI
1. Aşama, 1 Nisan 2019 öncesi, Yer: Öğrencilerin kurumları

2. Aşama
10 Nisan 2019
Saat: Öğrenci sayısına göre
belirlenecektir. SAM jüri
üyelerimize sponsorluk
sağlayacaktır

Final:
16 June 2019
Saat 09:00

Yer
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Seminer Salonu
Eskişehir

Eskişehir Torino

KAZANIRSAN
Torino’ya Masraflar ECerS’den!!

Yer
Adres daha sonra
Açıklanacak
Torino/İtalya

Not: Vize masrafları hariç, kongre kayıt ücreti, uçak biletleri, öğle
yemeği, en az bir akşam yemeği ve kalacak yer sağlanacaktır

Detaylar: https://www.ecers2019.org/student-speech-contest/

Kurallar

Rules

 Yarışmaya, LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA
ve Doktora sonrası (tezini 1 eylül 2018 sonrası
bitirenler) katılabilir.
 Belirleyici kurallar yanda yer alan ECerS’in
kurallarıdır. Katılımcının, Türk Seramik Derneği
(TSD)’ne üye olması gerekir.
 Yarışmaya katılmak isteyenlerin, sunum
başlığını, TSD üye numarasını ve yandaki
kurallara uygun olduğunu gösteren
dekanlıktan/enstitüden alınmış öğrenci
belgesini, 1 Mart 2019 saat 17:00’a kadar
sturan@eskisehir.edu.tr adresine
göndermeleri gerekmektedir.
 Aynı üniversiteden ikiden fazla öğrenci katılımı
olduğu belirlenirse 1. aşamada ilgili
üniversiteden bölüm başkanının jüri
oluşturması istenecek ve jürinin seçeceği iki
kişi 2. aşamaya girmeye hak kazanacaktır.
 Eskişehir’de yapılacak 2. aşamada, en az 5
farklı üniversiteden jüri üyelerinin katılımı ile
ülkemizi temsile hak kazanan öğrenci
belirlenecektir.

 The Student Speech Contest at the biannual ECerS conference
is an event where young research students, representing each
of the ECerS member countries, are able to give an oral
presentation that is evaluated by a jury. The presentation
duration will be 15 minutes, followed by questions from the jury
and the audience.
 Each member country can send one (PhD, MSc, BSc) research
student as the candidate of their country for the ECerS student
speech contest. The oral presentation at the contest should be
based on research work that the candidate has performed
himself/herself at a research institution in the country he/she is
representing. Graduate representatives must be within their
first five years of full time research at the time of the speech.
 If the representative is a PhD student, the candidate can
participate in the competition if he/she defends (or will defend)
his/her thesis after September 1, 2018.
 The candidate obtains free registration to ECerS XVI. The
national societies are requested to pay the costs for travelling
and lodging of their candidate student. The conference
organizers have submitted a proposal to the JECS Trust for
(partially) reimbursing these costs. Decision on this proposal
will be taken by the JECS Trust at the beginning of February
2019.
 The national society will inform the ECerS educational working
group as well as the conference organisers not later than
April 30, 2019 who will be the representative of their country.
 The candidates should not register for the conference through
the web page. Once the national societies inform about their
candidates, the conference organizers will contact the
candidate to give instructions about abstract submission,
registration, travelling and lodging.

Türk Seramik Derneği

Not: TSD’ye üye olan kişi otomatik olarak
ECerS’e de üye oluyor

http://www.turkser.org.tr/tr/

