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REGULAMIN 

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ OBRONIONĄ  

NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Konkursu 

na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, 

zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zwanym dalej 

„Organizatorem”, pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

3. Celem Konkursu jest promowanie najwyższej jakości prac naukowych oraz wspieranie 

doktorantów i asystentów naszej Uczelni w ich wysiłkach naukowo-badawczych. 

 

§ 2 

 

1. JM Rektor ustanawia nagrodę pieniężną za najlepszą pracę doktorską obronioną 

na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Nagroda została określona w § 9. 

2. Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu. 

3. W ramach Konkursu mogą zostać przyznane dwa wyróżnienia w postaci dyplomu 

pamiątkowego oraz nagrody rzeczowej. 

 

§ 3 

 

1. Konkurs odbywa się cyklicznie, raz w roku. 

2. Termin zakończenia naboru prac doktorskich ustala się na dzień 31 grudnia każdego 

roku, z zastrzeżeniem, że termin zakończenia naboru do pierwszej edycji kończy się dnia 

31 stycznia 2018 roku.  

3. Prace doktorskie dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca złożonych dokumentów. 

 

§ 4 

 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w danym roku 

konkursowym i w roku poprzednim. Do pierwszej edycji mogą być zgłoszone prace 

doktorskie z lat 2016 i 2017. 

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie prace doktorskie, które stały się podstawą 

pozytywnego zakończenia procedury doktorskiej oraz nadania stopnia naukowego 

doktora. 

3. Najlepsza praca doktorska wyłoniona w Konkursie nie może być zgłoszona do kolejnej 

edycji Konkursu. 

 

§ 5 

 

1. Prace na konkurs zgłaszane są przez Dziekanów każdego wydziału UML po uprzednim 

uzyskaniu pisemnej zgody autora pracy na zgłoszenie pracy doktorskiej do Konkursu. 

2. Dziekan Wydziału ma prawo zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace doktorskie 

obronione na wydziale w terminie zgodnym z niniejszym Regulaminem. 

3. Proces wyłonienia najlepszych prac doktorskich na poszczególnych wydziałach ustalany 

jest przez Dziekana danego wydziału. 
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§ 6 

 

1. Zgłoszenie obejmuje: 

1) jeden egzemplarz pracy doktorskiej w wersji elektronicznej (plik w formacie PDF) 

na płycie lub innym nośniku danych; plik powinien być podpisany według wzoru: 

imię_nazwisko_praca_dr; 

2) formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu; 

3) zaświadczenie wydane przez władze wydziału potwierdzające termin obrony, 

jej temat, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 należy składać, w terminie określonym § 3 ust. 2 

u pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. studiów doktoranckich, pokój 42, 

Al. Racławickie 1, Lublin. 

3. Prace doktorskie zgłoszone po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie będą oceniane. 

 

§ 7 

 

1. Oceny zgłoszonych prac doktorskich dokonuje Komisja Konkursowa. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej powoływani są przez JM Rektora w składzie: 

1) przewodniczący Komisji; 

2) czterech członków, po jednym z każdego wydziału UM; 

3) czterech członków spoza UM. 

3. Przewodniczącego Komisji Konkursowej spośród samodzielnych pracowników 

naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wskazuje corocznie JM Rektor. 

4. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

wskazują poszczególni Dziekani po dwóch kandydatów z każdego wydziału. 

5. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 2 pkt 3, spośród 

wybitnych profesorów spoza Uczelni, proponuje JM Rektorowi Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. Kandydatury przedstawia Przewodniczący po zakończeniu naboru prac 

doktorskich, biorąc pod uwagę doświadczenie naukowe profesorów, jako szczególnie 

cenne w ocenie prac doktorskich zgłoszonych w danej edycji Konkursu. 

6. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być promotorami, ko-promotorami, 

promotorami pomocniczymi oraz recenzentami prac doktorskich zgłoszonych 

do Konkursu. 

 

§ 8 

 

1. Wybór najlepszej pracy doktorskiej przebiega dwuetapowo. 

2. W pierwszym etapie członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny zgłoszonych prac 

doktorskich na karcie oceny, stanowiącej Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu, 

stosując następujące kryteria: 

1) oryginalność problemu badawczego; 

2) nowoczesność zastosowanych metod; 

3) istotność zaprezentowanych wyników oraz klasa czasopism w jakich zostały 

opublikowane; 

4) czy doktorant uzyskał grant finansujący badania przedstawione w pracy doktorskiej; 

5) potencjał aplikacyjny/kliniczny lub polepszający organizację opieki zdrowotnej 

w Polsce. 

Pierwszy etap Konkursu kończy się sporządzeniem listy rankingowej, poprzez 

zsumowanie wszystkich ocen członków Komisji Konkursowej. 

3. W drugim etapie: 
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1)  następuje poszerzona dyskusja na temat prac najwyżej ocenionych na liście 

rankingowej pierwszego etapu – do dyskusji trafia co najmniej trzy i nie więcej niż 

pięć najwyżej ocenionych prac; 

2) po dyskusji, każdy członek Komisji ustala swoją hierarchię prac doktorskich; 

3) praca, która u większości członków Komisji zajmie pierwsze miejsce zostaje wybrana 

najlepszą pracą doktorską; 

4) w przypadku gdy dwie lub więcej prac będą na pierwszym miejscu wówczas 

Przewodniczący przeprowadza jawne głosowanie i Komisja Konkursowa ustala 

ostateczny kształt hierarchii najlepszych prac doktorskich przyznając jedną nagrodę 

główną oraz dwa wyróżnienia; 

5) całość oceny może odbyć się w trybie korespondencyjnym lub za pośrednictwem 

tele/video konferencji. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej UML na koniec pierwszego 

kwartału kolejnego roku kalendarzowego, następującego po zakończeniu naboru prac 

doktorskich. 

 

§ 9 

 

1. Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie na najlepszą pracę 

doktorską obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wynosi 5 000,00 złotych 

(słownie: pięć tysięcy złotych) brutto. 

2. Autorom dwóch wyróżnionych prac doktorskich zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

3. Przyznane nagrody zostaną pomniejszone o obciążenia publiczno-prawne zgodne 

z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 10 

 

1. W związku ze zgłoszeniem prac doktorskich do Konkursu, gromadzone są przez 

Organizatora – za zgodą i wiedzą autorów prac – ich dane, przy czym zakres tych danych 

obejmuje wyłącznie dane jawne w związku z wcześniejszą publikacją pracy doktorskiej 

oraz dane kontaktowe autorów prac. 

2. Autorzy prac doktorskich zgadzając się na zgłoszenie przez Dziekana Wydziału, 

na którym była broniona praca, pracy doktorskiej do Konkursu, informowani  

są o zasadach i warunkach przetwarzania danych zgromadzonych przez Organizatora, 

przekazywane są im również niezbędne informacje dotyczące administratora danych 

osobowych oraz inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Autor pracy doktorskiej, która zostanie wybrana jako najlepsza, po uzyskaniu wyniku 

Konkursu, zobowiązany jest wskazać Organizatorowi numer konta bankowego, na który 

należy przekazać wygraną przez niego nagrodę pieniężną. 

4. Autorzy prac zgłoszonych do Konkursu zgadzają się, w przypadku przyznania 

im nagrody lub wyróżnienia, na opublikowanie ich danych osobowych na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

§ 11 

 

Co rok Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, wydaje specjalny numer 

poświęcony konkursowi na najlepszą pracę doktorską. Wszyscy uczestnicy Konkursu będą 

zobowiązani do przedłożenia manuskryptu artykułu naukowego, oryginalnego lub 

przeglądowego z prezentowanej tematyki badawczej. Manuskrypty zostaną poddane ocenie 

pod względem zakwalifikowania ich do publikacji ww. czasopiśmie. 
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§ 12 

 

1. Informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej Organizatora: 

www.umlub.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie  

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i nie doprowadzi do istotnej 

zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu zostanie 

zamieszczona przez Organizatora na stronie internetowej (www.umlub.pl). 

http://www.umlub.pl/
http://www.umlub.pl/

