Warszawa, 26 V 2016

Zasady Bliskich Konwersatoriów II Stopnia (BK2S)
I.

BK2S mają służyć uczestnikom w dowiadywaniu się o zainteresowaniach i rezultatach swoich
kolegów, wspólnej pracy badawczej i nawiązywaniu długoletnich przyjaźni.

II. Każdy uczestnik spotkań podpisując się pod poniższym tekstem zobowiązuje się do przygotowania
referatu w ramach BK2S, stając się Uczestnikiem.
III. Objętym kierunkiem spotkań Uczestników jest wspólny wyjazd na wybraną szkołę lub konferencję i
prezentacja referatów, które zostały doszlifowane w ramach dyskusji i prelekcji.
IV. BK2S odbywają się co tydzień, w czwartek o godzinie 18:00. Jeśli z ważnego powodu, większość
Uczestników stwierdzi, że dane spotkanie nie powinno odbyć się tego dnia, będzie ono przeniesione
lub zapomniane po wsze czasy.
V. Podczas pierwszego spotkania następuje wybór Przewodniczącego i Sekretarza BK2S. Wybór jest
dokonywany przez Uczestników zwykłą większością głosów, przy minimalnej obecności 2/3 z nich.
Przewodniczący jest zobowiązany do dbania o organizację spotkań i reprezentuje BK2S na
poważnych spotkaniach krajowych i zagranicznych. Sekretarz BK2S oraz referent z danego dnia
sporządzają wspólnie krótkie sprawozdanie z Konwersatorium, zamieszczane później na stronie
SKFiz UW. Niniejsze zasady powinny być zamieszczone na stronie SKFiz i aktualizowane przez
Sekretarza w wypadku zmian zgodnych z pkt. X. Przewodniczący lub Sekretarz może być
zmieniony na wniosek połowy Uczestników BK2S w wyniku głosowania przy minimalnej obecności
2/3 z nich.
VI. W trakcie spotkań wskazane są zażarte dyskusje, serie niewygodnych pytań, a także ogólna chęć
pomocy pozostałym uczestnikom (uczestnikowi) w zrozumieniu dowolnego niejasnego zagadnienia.
Podstawą działań w ramach BK2S jest miłość bliźniego.
VII. W przypadku sytuacji nie dających się wyjaśnić w pokojowy sposób, dozwolone są
następujące metody rozwiązywania sporów naukowych i personalnych: a) mejl do
ustalonego eksperta (np. profesora) z pytaniem będącym kwestią sporu, b) bójka na gołe pięści
zgodnie z powszechnie znanymi zasadami bokserskimi, c) bójka bez zasad, d) partia szachów.
Metodę ustala Przewodniczący BK2S w ustaleniu ze stronami sporu, o ile sam nie jest stroną. W
przypadku, gdy Przewodniczący jest stroną sporu, jego rolę przejmuje Sekretarz. W przypadku,
gdy stronami sporu są i Przewodniczący i Sekretarz, spór rozwiązuje mecz w piłkarzyki do 3
bramek dla jednej ze stron. Po rozstrzygnięciu dyskursu, wszelkie zaszłości zostają zapomniane.
VIII. Po części naukowej spotkania odbywa się wspólne wyjście integracyjne (np. na napoje
wyskokowe, bilard). Za organizację wyjścia odpowiada Przewodniczący spotkania w
porozumieniu z uczestnikami, lub dany uczestnik-ochotnik.
IX.

Przewodniczący ma prawo weta każdej decyzji podjętej na podstawie niniejszych zasad, działając
tak jakby decyzja nie była podjęta. W przypadku wyniknięcia sporu na tej podstawie obowiązują
punkty VI i VII.

X.

Powyższe zasady mogą zostać zmienione wyłącznie w wyniku głosowania co najmniej 2/3
Uczestników BK2S, zwykłą większością głosów. Niezależnie od ulubionej struktury algebraicznej,
każdy uczestnik ma 1 głos (gdzie 1 to element neutralny mnożenia w ciele liczb rzeczywistych,
zgodnie z definicją 11 z paragrafu 3.1 skryptu dr. Suszka „Algebra. Podstawy”).

