Regulamin konkursu na najlepszą prezentacje naukową wygłoszoną podczas Sesji
Naukowej Doktorantów III Roku na Wydziale Chemicznym PŁ
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1 Organizatorem konkursu w ramach Sesji Naukowej Doktorantów III Roku jest Wydział
Chemiczny Politechniki Łódzkiej.
1.2 Adres Organizatora: ul. Żeromskiego 116,90-924 Łódź, tel. +48/042 631 31 04.
1.3 Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: kierownik studiów
doktoranckich Chemia: prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma oraz kierownik studiów
doktoranckich Technologia chemiczna: dr hab. inż. Joanna Pietrasik.
§ 2. ORGANIZACJA KONKURSU
2.1 Konkurs ma charakter naukowy.
2.2 Nagroda w Konkursie jest finansowana ze środków Wydziału Chemicznego PŁ.
2.3 Konkurs organizowany jest w czasie trwania Sesji Naukowej Doktorantów III Roku, raz w
roku akademickim.
2.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu sesji.
2.5 Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej chemia.p.lodz.pl/doktoranci/sesjadoktorantów-iii-roku oraz drogą mailową wśród doktorantów.
2.6 W sesji mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające status uczestnika studiów
doktoranckich, będące na III roku studiów. Dopuszcza się też możliwość wystąpienia
doktorantów z innego roku, za zgodą kierowników studiów.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 W Konkursie biorą udział doktoranci, prezentujący dorobek naukowy zgromadzony
podczas studiów doktoranckich.
3.2 Doktoranci przygotowują streszczenia oraz slajdy do dnia wskazanego w komunikacie.
Streszczenia wystąpień zostaną udostępnione w wersji drukowanej oraz w wersji graficznej
na stronie: chemia.p.lodz.pl/doktoranci/sesja-doktorantów-iii-roku.
3.3 Uczestnicy sesji przedstawiają dorobek w formie 15 minutowej prezentacji ustnej.
§ 4. OCENA WYDARZEŃ I NAGRODA
4.1 Ocena wystąpień dokonana zostanie przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora.
4.2 Skład Komisji Konkursowej zostaje zaprezentowany na stronie konkursu nie później niż 3
dni przed jego rozpoczęciem. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostek
naukowych Wydziału Chemicznego, posiadający stopień dr habilitowanego lub tytuł
profesora.
4.3 Komisja ocenia jakość merytoryczną, sposób prezentacji, umiejętność dyskusji, jakość
streszczenia oraz utrzymanie się w przewidzianych ramach czasowych.
4.4 Komisja Konkursowa poda wyniki Konkursu w dniu sesji.
4.5 Laureatom konkursu zostanie przyznana nagroda: za I miejsce bon o wartości 500 zł., za
II bon o wartości 300 zł., za III bon o wartości 200 zł.
4.6 Każdy uczestnik sesji, który zdobył nagrodę w Konkursie wypełnia potwierdzenie odbioru
nagrody.
4.7 Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody.
4.8 Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§ 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRODY
5.1 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu Sesji Naukowej Doktorantów III Roku.
5.2 Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej chemia.p.lodz.pl/doktoranci/sesjadoktorantów-iii-roku.
5.3 Niezależnie od powyższego, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez
Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną.

5.4 Nagroda lub wyróżnienie wręczane są doktorantom na najbliższym posiedzeniu Rady
Wydziału Chemicznego. O terminie i godzinie posiedzenia rady poinformowany zostanie
doktorant poprzez pocztę elektroniczną.
5.5 Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na
stronie internetowej chemia.p.lodz.pl/doktoranci/sesja-doktorantów-iii-roku.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku na stronie
internetowej chemia.p.lodz.pl/doktoranci/sesja-doktorantów-iii-roku.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6.3 We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.
6.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

