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1. Kolejność wystąpień osób prezentujących wynika z porządku alfabetycznego nazwisk,
czyli A, . . . , Z,A, . . . , Z, etc., wszystkich doktorantów oraz chętnych pracowników, przy
czym zakłada się, że wszyscy pracownicy są chętni. Daje to co circa jedno wystąpienie
w roku na osobę. Pracownicy zgłaszają chęć prezentowania w danym roku akademic-
kim do 1 września roku poprzedzającego na adres cezary.sieluzycki@pwr.edu.pl.
Szczególnie proszone o prezentację są osoby kierujące grantami; w pierwszej kolejności
te najmłodsze stażem. Pracownicy dydaktyczni proszeni są o seminaria nt. prowadzo-
nych zajęć, planowanych modyfikacji, etc. Lista nazwisk i przypisanych do nich dat
pojawia się na stronie internetowej Katedry we wrześniu.

2. Najpóźniej na tydzień przed swoim wystąpieniem prelegent(ka) przesyła na adres
cezary.sieluzycki@pwr.edu.pl plik pdf z angielskojęzycznym tytułem wystąpie-
nia, swoim imieniem i nazwiskiem oraz datą wystąpienia i jego angielskojęzycznym
streszczeniem. Plik ten zostaje umieszczony na stronie internetowej Katedry.

3. Prelegent(ka) w tygodniu n, gdzie n ∈ N, jest osobą prowadzącą seminarium w ty-
godniu n + 1, odpowiedzialną za przedstawienie nowego prelegenta/nowej prelegentki
i koordynowanie dyskusji. Dzięki temu każdy ma możliwość sprawdzić się w obu rolach.

4. Jeśli komuś w przewidzianym dla niego/niej terminie wypadnie uzasadniona nieobec-
ność (np. delegacja), musi zamienić się terminem z kimś innym, przy czym nie można
przesuwać swojego wystąpienia o dłużej niż miesiąc (wyjątkiem są dłuższe staże za-
graniczne i urlopy zdrowotne). W czasie wakacji seminaria się nie odbywają.

5. Przy wystąpieniu doktoranta/doktorantki związanym z otwieraniem przewodu doktor-
skiego tudzież dopuszczeniem do obrony osobą przedstawiającą doktoranta/doktorant-
kę i koordynującą dyskusję jest promotor. Promotor tworzy także wymagany osobnymi
regulacjami wewnętrznymi PWr raport.

6. Domyślnym językiem seminariów jest język angielski, co wynika z potrzeby dostoso-
wania seminariów do międzynarodowych standardów akademickich, zwłaszcza że na
PWr jest już sporo osób niewładających językiem polskim, a seminaria mają cha-
rakter otwarty. Biegłość w języku angielskim nie jest wymagana, dlatego uprasza się
wszystkich o wzajemną życzliwość. Chodzi także o trening, aby ułatwić swobodne pre-
zentowanie osiągnięć koleżankom i kolegom z zagranicy, np. w czasie konferencji.

Każdy pracownik, który współpracuje naukowo z kimś spoza PWr, proszony jest o za-
proponowanie do 1 września nazwisk gości, których chciałby zaprosić do wygłoszenia se-
minarium. Dla wystąpienia gościa ustala się osobny termin, poza cyklicznym seminarium,
wynikający z czasu jego pobytu na PWr w ramach współpracy. Przed swoim wystąpieniem
gość przedstawiany jest przez osobę zapraszającą, która koordynuje także dyskusję oraz two-
rzy raport z wizyty gościa.
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