UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Chemii

REGULAMIN
Konkursu wydziałowego na najlepszą pracę magisterską
na Wydziale Chemii UMCS
§1
Organizatorem konkursu jest Wydział Chemii UMCS (zwany dalej Wydziałem)
reprezentowany przez Kolegium Dziekańskie. Konkurs organizowany będzie w każdym roku
akademickim. W konkursie mogą wziąć udział prace magisterskie studentów wszystkich
kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Wydziale.
§2
Celem konkursu jest promowanie następujących walorów prac magisterskich: aktualność
prowadzonych badań, dojrzałość i rzetelność opracowania wyników, oryginalność ujęcia
problemu, sposób prezentacji wyników, możliwość ich praktycznego i/lub publikacyjnego
wykorzystania, staranność wykonania składu pracy oraz poprawność językowa.
§3
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie absolwentów kończących studia w
danym roku akademickim. Warunkiem udziału w konkursie jest obrona pracy magisterskiej
do dnia 30 września danego roku akademickiego, ocena z pracy magisterskiej 5,0 oraz ocena
końcowa na dyplomie min. 4,0. Pracę magisterską do konkursu zgłaszają wspólnie na zgodny
wniosek Promotor pracy i Recenzent. Termin składania wniosku upływa w dniu 10
października danego roku. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów: pismo
przewodnie skierowane do Dziekana Wydziału podpisane przez Promotora i Recenzenta
pracy oraz egzemplarz pracy magisterskiej w wersji papierowej do wglądu przez
recenzentów.
§4
Oceny prac magisterskich dokonuje Komisja ds. Konkursów Wydziałowych (zwana dalej
Komisją) powołana uprzednio przez Dziekana na czas trwania kadencji władz dziekańskich.
§5
Każdego roku Kolegium Dziekańskie ustala wysokość kwot przeznaczonych na maksymalnie
3 nagrody w zależności od możliwości finansowych Wydziału.
§6
Do każdej pracy ubiegającej się o wyróżnienie Komisja wyznacza dodatkowego, niejawnego
recenzenta (zwanego Recenzentem konkursowym) rekrutującego się spośród pracowników
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samodzielnych Wydziału, nie będącego pracownikiem zakładu promotora i (preferencyjnie)
prowadzącego badania na pograniczu kilku dyscyplin. Recenzent konkursowy i Recenzent
pracy wypełniają formularz (Załącznik 1), w którym poszczególne walory pracy oceniane są
indywidualnie według podanych kryteriów.
§7
Opinie recenzentów stanowią dla komisji głos doradczy. Ranking prac zgłoszonych na
konkurs ustala Komisja w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji typują maksymalnie trzy
prace podając kolejność (przy czym można dwie lub trzy prace sklasyfikować na tym samym
miejscu). Za pierwsze miejsce przyznawane są 3 pkt., za drugie – 2 pkt., za trzecie – 1 pkt.
Formularz głosowania stanowi Załącznik 2 do niniejszego regulaminu. O kolejności decyduje
łączna liczba punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji. W przypadku
czterech i większej liczby prac sklasyfikowanych na miejscach 1-3 wyłonienie trzech
najlepszych prac polegać będzie na głosowaniu tajnym jak wyżej, jednakże w obrębie prac o
tej samej liczbie punktów.
§8
Dokumentacja konkursowa będzie przechowywana w Dziekanacie Wydziału przez okres min.
1 roku.
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