
YOUNG EXPERTS DAY 2022  

YOUNG EXPERTS DAY to inicjatywa skierowana do młodych, perspektywicznych studentów, 

naukowców i badaczy, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową.  

Do wygłoszenia referatów w ramach YED zapraszamy studentów 4 i 5 roku oraz doktorantów, 

których zainteresowania i obszar badawczy obejmują kwestie bezpieczeństwa, stosunków 

międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz kwestii technicznych w regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej, Wschodniej oraz Bałkanów. Z chęcią zapoznamy się z Waszymi 

wynikami badań, świeżymi spostrzeżeniami i nowatorskim spojrzeniem na zagadnienie, 

szczególnie w wymiarze globalnym.  

Każdy referat wygłoszony w ramach YED zostanie wysłuchany przez jury Konkursu na 

„Najlepsze Wystąpienie YED 2022”, złożone z członków kadry naukowej Uniwersytetu 

Zielonogórskiego oraz redakcji miesięcznika „Układ Sił”. Laureat otrzyma nagrodę, która 

zostanie wręczona podczas uroczystego zakończenia Konferencji THREE SEAS ONE 

OPPORTUNITY w dniu 19 maja 2022 r.  

  

1. Zgłoszenia do Konkursu w ramach YED przyjmujemy do dnia 15 kwietnia 2022 r. od 

studentów 4 i 5 roku oraz doktorantów, których zainteresowania i obszar badawczy 

obejmują kwestie bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki 

oraz kwestii technicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Wschodniej oraz 

Bałkanów.  

2. Prelegent w formularzy zgłoszenia dostępnym na www.3s1o.org musi podać wszelkie 

wymagane dane kontaktowe oraz załączyć abstrakt proponowanego wystąpienia.  

3. Organizator, z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników Konferencji, skontaktuje się 

do dn. 22 kwietnia 2022 r. tylko z wybranymi osobami, które zgłosiły chęć wystąpienia 

w ramach YED oraz poinformuje je o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie.   

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 

150,00 PLN/30 EUR w terminie do 30 kwietnia 2022 r. Opłatę należy uiścić dokonując 

przelewu na nr konta bankowego, który zostanie podany przez Organizatora drogą 

mailową osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w YED.  

5. Panel poświęcony YED rozpocznie się w II dniu Konferencji THREE SEAS ONE 

OPPORTUNITY, tj. 19 maja 2022 r., o godzinie 09.30. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany godziny rozpoczęcia wydarzenia, o czym będzie informować na 

stronie internetowej wydarzenia oraz w mediach społecznościowych.  

6. Każdy z Uczestników YED jest zobowiązany do wystąpienia w Panelu Konkursowym.   

7. Długość czasu wystąpienia będzie uzależniona od ilości zgłoszeń do konkursu. 

Przewidywany maksymalny czas wystąpienia to 10 min.  

8. O długości czasu wystąpienia Uczestnik YED zostanie poinformowany przez 

Organizatora nie później niż na 14 dni przed wystąpieniem.  

9. Uczestnik podczas wystąpienia może: odczytać referat, wygłosić prelekcję, bądź 

wygłosić prelekcję w oparciu o przygotowaną prezentację.   



10. Prelekcji przygotowanych przez Uczestników YED wysłucha Jury YED, składające się 

z kadry naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wybranych ekspertów   

z pozauczelnianych ośrodków badawczych wybranych przez Organizatora.   

11. Skład Jury YED zostanie podany do wiadomości na 14 dni przed datą Konkursu YED.  

12. Jury YED w oparciu o odczyty lub wygłoszone prelekcje, po przeprowadzeniu 

zamkniętych obrad, wybierze laureata Konkursu YED oraz wskaże dwa wyróżnione 

wystąpienia.   

13. Główny Laureat Konkursu otrzyma pamiątkową statuetkę YED oraz nagrodę specjalną 

związaną z możliwością publikacji w jednym z periodyków branżowych. Dokładny opis 

nagrody specjalnej zostanie przedstawiony najpóźniej 14 dni przed Konkursem YED.  

14. Osoby wyróżnione przez Jury otrzymają dyplomy okolicznościowe.  

15. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dn. 19 maja 2022 r.,  

w drugiej części obrad, po godzinie 15.00.   

  

  

  


