
REGULAMIN 

Konkursu wydziałowego na najlepszą pracę doktorską na Wy-

dziale Chemii UMCS (z dnia 30 stycznia 2017) 
 
§1 

Organizatorem konkursu jest Wydział Chemii UMCS reprezentowany przez Kolegium Dzie-

kańskie. Konkurs organizowany będzie w każdym roku kalendarzowym. Do konkursu stają 

wszystkie prace doktorskie, które zostały obronione na Wydziale Chemii UMCS, z zastrzeże-

niem, iż osoby niebędące studentami studiów doktoranckich Wydziału Chemii lub pracowni-

kami Wydziału Chemii nie otrzymają nagrody pieniężnej w przypadku jej przyznania. 

 

§2 

Celem konkursu jest promowanie prac doktorskich o najwyższych parametrach bibliome-

trycznych określonych liczbą punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, obliczonych dla prac (publikacje itd., patrz §4) objętych rozprawą doktorską. 

 

§3 

Do konkursu w danym roku kalendarzowym zostaną zakwalifikowane te prace doktorskie, w 

przypadku których nadanie stopnia odbyło się w poprzednim roku kalendarzowym (do 31 

grudnia), wszyscy recenzenci wnioskowali o wyróżnienie pracy nagrodą, Komisja doktorska 

zatwierdziła taki wniosek, a Rada Wydziału wyróżniła pracę w głosowaniu tajnym. 

 

§4 

Oceniana rozprawa doktorska powinna zawierać wyraźny podział na prace objęte rozprawą i 

prace nieobjęte rozprawą. Rozprawy nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane. 

Pod uwagę brane są wyłącznie punktowane przez ministerstwo publikacje, patenty, zgłosze-

nia patentowe oraz rozdziały w anglojęzycznych książkach objęte rozprawą, których parame-

try bibliometryczne lub numer DOI (published online) pojawiły się najpóźniej do dnia obrony 

rozprawy doktorskiej. Prace nieznajdujące się na liście prac objętych rozprawą nie będą brane 

pod uwagę nawet jeśli wyniki w nich zawarte częściowo lub w całości są omawiane w roz-

prawie. Punktacja naliczana będzie według następującego algorytmu: dla każdej publika-

cji/patentu/zgłoszenia/rozdziału spełniającego powyższy warunek liczba punktów ministerial-

nych obowiązujących w roku opublikowania pracy zostanie podzielona przez liczbę wszyst-

kich współautorów i tak otrzymane punkty zsumowane dla wszystkich ww. prac. O kolejności 

rozpraw doktorskich decyduje obliczona suma. 

 

§5 

Ustalenia rankingu prac i przyznania ewentualnych nagród dokona Wydziałowa Komisja ds. 

Konkursów Wydziałowych. Komisja powiadamia zainteresowane osoby (doktorów lub ich 

promotorów) o wynikach konkursu drogą elektroniczną. 

 

§6 

Laureatami konkursu są osoby, których prace zajęły trzy pierwsze miejsca zgodnie z naliczo-

ną punktacją. Ogłoszenie wyników konkursu dokonywane będzie podczas Konferencji Spra-

wozdawczej z Badań Statutowych na Wydziale Chemii, w trakcie której laureaci przedstawią 

wyniki uzyskane w pracy doktorskiej. 


