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Letošní ročník pořádá Katedra matematiky Fakulty stavební ČVUT 
v Praze jako součást mezinárodní studentské vědecké konference 
ISCAMI 2019 (https://iscami.fsv.cvut.cz/).

 je tradičně organizována pro 

. Jejím hlavním cílem je umožnit veřejně prezen
tovat odborné výsledky, kterých bylo dosaženo během studia. 
V tomto roce budou mezi posluchači soutěžních příspěvků také 
účastníci mimo ČVUT a zahraniční účastníci konference ISCAMI.

Rektorysova soutěž se bude konat  v prostorách Fakulty stavební 
ČVUT v Praze. Účastníci Rektorysovy soutěže budou zároveň zvaný
mi účastníky konference ISCAMI, nebude tedy od nich vybíráno 
konferenční vložné.

K  postačí zaslat českou, slovenskou nebo anglickou verzi 
soutěžní práce ve formátu PDF a abstrakt v anglickém jazyce do 

 na adresu . Od účastníků sou
těže se očekává přednesení příspěvku v anglickém jazyce, délka je 
určena na 20 minut včetně diskuze.

Další informace najdete na stránce

Rektorysova soutěž studenty 
magisterských a doktorských studijních programů všech fakult 
naší vysoké školy

Jednacím jazykem soutěže bude angličtina.

Přihlášení a prezentace příspěvků

http://mat.fsv.cvut.cz/rektorys/soutez/

-

-

-

přihlášení

úterý 30. dubna 2019 i cami@cvut.czs

Za organizační výbor Rektorysovy soutěže
doc. RNDr. šek Bubeník, CSc.

frantisek.bubenik@cvut.cz
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