Zapisnik 24 (dopisne) seje predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA
Seja je bila sklicana z e-dopisom predsednice članom IO dne 15.5.2016 in pozivom k
glasovanju preko Doodla. Do 20.5.2016 je glasovalo sedem članov.
Seje (glasovanja) so se udeležili:
prof. Leon Cizelj, prof. Spomenka Kobe, prof. Peter
Butala, prof. Andrej Kitanovski, prof. Bojan Pahor, prof. Saša Novak Krmpotič in dr. Jana
Ferčič
Od 11 članov predsedstva in IO SATENA jih je glasovalo 7, seja je bila torej sklepčna.
Dnevni red:
1. Satenina nagrada (v sklopu projekta Znanost na cesti) »Znanost pred mikrofonom« za
najboljšo kratko poljudnoznanstveno predstavitev doktorske disertacije.
Dr. Novak je predlagala, da društvo SATENA z namenom povečanja vidnosti društva
podeljuje nagrado v vrednosti 100 evr in priznanje doktorskim študentom za kratke
poljudnoznanstvene predstavitve doktorskih raziskav in jo prvič podeli na Študentski
konferenci Mednarodne podiplomske šole Jože Stefana (MPŠ) 2016.
V sklopu Študentske konference bo 31. maja sekcija z naslovom "3 minute o mojem
doktoratu", kjer bodo študentje na širši javnosti razumljiv način predstavili svoje raziskovalno
delo. Potekala bo v duhu prizadevanj za boljšo komunikacijo med znanstveno sfero in mediji,
zato pri tem sodeluje tudi Saša Novak kot vodja projekta Znanost na cesti. K aktivnemu
sodelovanju, t.j. pripravi študentov na poljudne predstavitve, so povabljeni štirje novinarji, ki
sodelujejo tudi v projektu Znanost na cesti in sicer bodo študentom pomagali pri pripravi
zanimivih in razumljivih "elevator pitchev", sodelovali pa bodo tudi pri ocenjevanju. V
ocenjevalni komisiji bodo sodelovali tudi člani društva SATENA.
Predlog sklepa se je glasil:
Predsedstvo in IO SATENA odobrita podelitev nagrade društva SATENA »Znanost pred
mikrofonom« za najboljšo predstavitev »3 minute o mojem doktoratu« na Študentski
konferenci MPŠ 2016.
Glasovanja se je do 20.5.2016 udeležilo sedem od 11 članov. Vseh sedem članov je glasovalo
ZA predlagani sklep, tako da je bil ta sprejet.
Zapisala:
Dr. Saša Novak Krmpotič
Priloga: Doodle
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