
REGULAMIN 

Konkursu o Nagrodę Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego 

za najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu genetyki 

w roku akademickim 2021/22 

1. Celem nagrody jest wyróżnienie absolwentów uczelni województwa pomorskiego - 

studiów pierwszego i drugiego stopnia - za najlepsze prace magisterskie i licencjackie 

z zakresu tematycznego obejmującego zagadnienia związane z genetyką. Do Nagrody 

mogą kandydować zarówno członkowie PTG, jak i osoby nie będące członkami 

Towarzystwa. 

W ramach konkursu przewiduje się przyznanie po jednej nagrodzie głównej za pracę 

magisterską i licencjacką oraz wyróżnienia w liczbie nie większej niż trzy w każdej 

kategorii. 

 

2. Głównym założeniem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów wiedzą 

z zakresu genetyki oraz zachęcenie do dalszej aktywności naukowej. 

 

3. Nagroda obejmuje premię pieniężną albo nagrodę rzeczową, których wartość i forma 

są ustalane przez Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego. 

Środki finansowe na nagrodę zapewnia Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Genetycznego. Zarząd zastrzega sobie możliwość pozyskania środków 

finansowych od zewnętrznych sponsorów. 

 

4. Nagrodę przyznaje Komisja powołana przez Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Towarzystwa Genetycznego. 

W przypadku, gdy członek Komisji jest opiekunem zgłoszonej pracy, nie bierze on 

udziału w ocenie, jednocześnie Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Genetycznego powołuje na to miejsce niezależną osobę wchodzącą w skład Komisji. 

Obrady Komisji są niejawne, a protokoły z obrad i inne materiały ulegają zniszczeniu 

po zakończeniu jej działalności. 

 



5. Przyznaje się po jednej nagrodzie za pracę magisterską i licencjacką, na podstawie 

których odpowiedni tytuł zawodowy (magistra albo licencjata) został nadany przez 

uczelnię wyższą w roku przeprowadzania konkursu. 

 

6. Uzyskany tytuł zawodowy będący efektem pracy konkursowej powinien zostać nadany 

przez uczelnię wyższą znajdującą się na terenie województwa pomorskiego. 

 

7. Zgłoszenia kandydatów do nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze 

stopniem doktora lub doktora habilitowanego albo tytułem profesora za zgodą autora 

pracy, wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym. 

Zgłoszenia pracy należy dokonać mailowo, przesyłając pracę dyplomową w formie 

pliku PDF oraz wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, potwierdzenie nadania 

odpowiedniego tytułu zawodowego (magistra albo licencjata) i oświadczenie autora 

pracy konkursowej na adres alicja.wegrzyn@ug.edu.pl. 

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie od 1 do 30 września 2022 roku. 

 

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, następuje poinformowanie 

o tym fakcie zgłaszającego. Zgłaszający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania, do uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków. 

Nieuzupełnienie braków formalnych lub uzupełnienie ich z uchybieniem 7 dniowego 

terminu skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez dalszego rozpatrzenia. 

 

9. Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu brane są pod uwagę oryginalność 

podejmowanego tematu oraz poziom merytoryczny. 

 

10. Ogłoszenie o przyznaniu nagrody oraz wyróżnień następuje do 31 października 2022. 

 

11. Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego zastrzega sobie 

możliwość odstąpienia od przyznania nagród oraz wyróżnień w przypadku braku 

satysfakcjonującego poziomu naukowego ocenianych prac. W takim przypadku środki 

finansowe lub nagrody rzeczowe zostają przeniesione na kolejne edycje konkursu. 

 



12. Decyzja komisji w zakresie przyznania albo nieprzyznania nagrody jest ostateczna i nie 

podlega zaskarżeniu, jak też nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu 

kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

13. Informacja o autorach nagrodzonych prac może zostać upubliczniona przez Polskie 

Towarzystwo Genetyczne. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w 

tym opublikowanie ich danych osobowych na stronie internetowej Polskiego 

Towarzystwa Genetycznego. 

 

14. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Polskie Towarzystwo Genetyczne w celu przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

 

15. Administratorem danych osobowych uzyskanych w toku Konkursu jest Polskie 

Towarzystwo Genetyczne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

Towarzystwo jest zgoda osób, których dane dotyczą. Każda z tych osób posiada prawo 

dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia ich lub żądania usunięcia. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia, promocji i rozliczenia konkursu oraz ewentualnego 

sporządzenia niezbędnej dokumentacji finansowo-księgowej. 


