Załącznik do uchwały Nr .LXXIII/1377/VII/2018
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 25 września 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską
i Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską

§1
Tryb naboru i wymogi wobec autorów i prac zgłaszanych do Nagrody
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie powstałe we wszystkich
uczelniach i placówkach naukowych Poznania, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą
znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie będące przedmiotem
przewodów doktorskich oraz egzaminów dyplomowych magisterskich zakończonych
w latach: konkursowym i poprzednim.
3. Prace na konkurs zgłasza rektor uczelni, nie wyklucza się też zgłoszeń indywidualnych.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
1) wniosek zgłoszeniowy sporządzony na formularzu zawierającym wszystkie dane
i informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień
niniejszego regulaminu, którego wzór określa Prezydent Miasta Poznania;
2) streszczenie pracy, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania
miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte
w promocji Poznania;
3) pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również te
publikacje;
4) dwie opinie pracy, w tym jedna promotora; co najmniej jedna z opinii powinna
akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy.
5. Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu
Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny
Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
Należy

także

przesłać

jego

wersję

akademickipoznan@um.poznan.pl (plik Word).

elektroniczną

na

adres:

6. Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, dwie opinie oraz
ewentualne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres:
akademickipoznan@um.poznan.pl w formie załączników lub linku/linków do pobrania.
7. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest
Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
9. Dane osób nagrodzonych i wyróżnionych w zakresie: imię, nazwisko, tytuł pracy, uczelnia,
imię i nazwisko promotora/promotorki oraz zdjęcia z ceremonii wręczenia nagród będą
publikowane na stronach internetowych według wyboru Miasta Poznania, w szczególności
na stronie www.poznan.pl oraz poprzez profile w mediach społecznościowych.

§2
Organizacja i tryb pracy Kapituły Nagrody
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Nagrody wyłoniona przez Kolegium Rektorów Miasta
Poznania i Prezydenta Miasta Poznania.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
1) od pięciu do siedmiu naukowców delegowanych przez Kolegium Rektorów Miasta
Poznania reprezentujących poznańskie uczelnie lub placówki naukowe;
2) do czterech osób delegowanych przez Prezydenta Miasta Poznania.
3. Kapituła wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, na okres 4 lat,
Przewodniczącego Kapituły.
4. Postępowanie konkursowe Kapituły odbywa się w dwóch etapach:
1) wstępnego zapoznania się członków Kapituły ze zgłoszonymi pracami, w którym
istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac;
2) dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Kapituły.
5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej
połowy składu Kapituły. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw głos decydujący
należy do Przewodniczącego Kapituły.
6. Obrady Kapituły są niejawne.
7. Wyniki obrad Kapituła przedstawia w formie protokołu Prezydentowi Miasta Poznania.
Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły.

§3
Wymogi oraz kryteria oceny prac doktorskich i magisterskich zgłoszonych do Nagrody
1. Tematyka badawcza prac powinna wiązać się z szeroko rozumianymi (także w ujęciu
historycznym) obszarami funkcjonowania miasta lub przyczyniać się do promocji
osiągnięć naukowych lub technicznych poznańskiego środowiska akademickiego.
2. W ocenie prac wyróżnia się walory poznawcze, metodyczne i aplikacyjne. Walory
poznawcze i metodyczne prac winny prezentować poziom co najmniej dobry, adekwatny
do wymogów prac doktorskich i magisterskich. Preferowanymi wyróżnikami pracy są jej
walory aplikacyjne. Stanowią o nich wszelkie korzyści, jakie bezpośrednio bądź pośrednio
mogą wynikać z efektów ocenianych prac dla zrównoważonego rozwoju Miasta Poznania
(zawartego w triadzie: człowiek, ekonomia, środowisko). W przypadku efektu pracy,
której specyfika nie jest sensu stricto poznańska (np. innowacyjny projekt techniczny lub
wybitne osiągnięcie naukowe), warunkiem dostatecznym do dokonania pozytywnej jej
oceny jest wskazanie możliwości realnego zastosowania wyników na pożytek Poznania
lub poza nim, w szczególności jeśli przyczyni się ona do promowania poznańskiego
środowiska naukowego.
3. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno
porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy
porównawczej walorów ocenianych prac, pozostawiając te kwestie Kapitule Nagrody.

§4
Formy Nagrody
1. Autorom nagrodzonych prac przyznaje się dyplomy: Nagroda Miasta Poznania za
wyróżniającą się pracę doktorską i Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę
magisterską oraz nagrody pieniężne: trzy równorzędne w kategorii prac doktorskich i trzy
równorzędne w kategorii prac magisterskich.
2. Wartość nagród pieniężnych wynika z wysokości środków zabezpieczonych na ten cel
corocznie w budżecie Miasta Poznania oraz z założenia ramowego, tj.: wartość nagrody
w kategorii prac doktorskich stanowi dwukrotność nagrody w kategorii prac
magisterskich.
3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania przez Kapitułę
mniejszej liczby nagród lub odstąpienie od ich przyznania.
4. Kapituła Konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia w obu kategoriach.

5. Laureaci w ciągu trzech lat od przyznania nagrody będą mogli uzyskać wsparcie ze strony
Miasta w promocji swoich osiągnięć naukowych oraz w nawiązaniu kontaktów ze
środowiskiem naukowym i biznesowym w kraju i za granicą, w zakresie swoich
zainteresowań naukowych.

§5
Terminy konkursu
1. Wniosek zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty powinny być dostarczone w formie
wskazanej w § 1 ust. 4-6 każdego roku w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada.
2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w ciągu czterech miesięcy od dnia upływu terminu,
o którym mowa w ust. 1. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody
w terminie 14 dni od daty jej przyznania.

