
 

 

Regulamin konkursu o nagrodę Rektora PRODOMUS 

dla uczestników Forum Doktorantów 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

 §1. 

1. Konkurs o nagrodę Rektora PRODOMUS dla uczestników Forum Doktorantów Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej konkursem,   przeznaczony jest dla 

uczestników Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będących 

uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 

w Kielcach 

2. Konkurs obejmuje prezentację niepublikowanego wcześniej referatu naukowego podczas 

Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem referatu do konkursu ponosi uczestnik. 

4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych referatów wygłoszonych w ramach Forum 

Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dyscyplinach: 

1) nauki chemiczne,  

2) nauki fizyczne,  

3) nauki biologiczne,  

4) nauki o Ziemi i środowisku,  

5) literaturoznawstwo,  

6) historia,  

7) językoznawstwo,  

8) nauki o zdrowiu,  

9) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, 

10) pedagogika. 

 

§2. 

1. W konkursie biorą udział referaty zgłoszone do udziału w Forum Doktorantów. Uczestnicy 

zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, 

które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2.  Oceny referatów wygłoszonych  podczas Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach dokonują Komisje Konkursowe w poszczególnych dyscyplinach 

w składzie co najmniej trzech pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających co 

najmniej stopień doktora habilitowanego reprezentujących daną dyscyplinę. 



 

 

3. Członków komisji, o których mowa w ust. 1 powołuje kierownik studiów doktoranckich 

właściwych dyscyplinie. 

4. Członkowie komisji, o których mowa w ust. 1 dokonują oceny w karcie oceny. Wzór karty 

oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Komisje, o których mowa w ust. 1 dokonują oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1) naukowa jakość i oryginalność prezentowanej pracy; 

2) zastosowanie aparatu naukowego w pracy; 

3) rzetelność pracy, w tym poprawność językowa tekstu, przejrzystość i zasadność 

zamieszczania tabel, rycin, zdjęć. 

6. Członek Komisji Konkursowej może wskazać jednego kandydata na laureata konkursu. 

7. Po dokonaniu oceny wszystkich wygłoszonych referatów karty oceny przekazywane są do 

Komitetu naukowego Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

który rekomenduje Rektorowi laureatów konkursu w poszczególnych dyscyplinach. 

8. Laureat konkursu otrzymuje: nagrodę  rzeczową o wartości nie przekraczającej 1 000 złotych, 

9. Ponadto laureatom przysługuje pierwszeństwo w ubieganiu się o możliwość sfinansowania 

prowadzonej w 2019 roku działalności badawczej - do wysokości nie przekraczającej 2 000 

złotych - ze środków pozostających w dyspozycji Prorektora ds. Nauki i Współpracy 

z Zagranicą, zgodnie z § 1 ust 3 w zw. z ust 1 pkt 4)  Regulaminu określającego zasady 

finansowania działalności badawczej oraz artystycznej ze środków UJK w 2019 roku stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 10/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad finansowania działalności 

naukowej ze środków finansowych Uczelni na zadania określone w art. 365 ust. 2) lit. a) i d) 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce w 2019 roku.  

10. W przypadku referatów wieloautorskich laureatem konkursu jest zespół autorów, któremu 

przyznawana jest jedna nagroda za referat.  

§3. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w ostatnim dniu Forum Doktorantów Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani fakcie otrzymania nagrody, o jakiej mowa w § 2 ust 

8 oraz dacie i miejscu jej wręczenia drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji do 

udziału w Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 

  


