
Regulamin Nagrody Naukowej Perły Tarnowa  

Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego  
 

 

1. Cel konkursu 

Celem konkursu jest promowanie młodych, zdolnych absolwentów tarnowskich szkół wyższych, 

wyróżnienie twórczych i oryginalnych prac naukowych, a także dzielenie się osiągnięciami 

absolwentów tarnowskich szkół wyższych z szerszym gronem odbiorców.  

 

2. Tematyka prac konkursowych  

Głównym wyróżnikiem zgłaszanych prac jest zawarty w nich element badań naukowych. 

W przypadku prac licencjackich i inżynierskich oraz magisterskich doceniany będzie nawet 

symboliczny udział dyplomanta w pracach badawczych. 

Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Mogą to być prace z różnych dyscyplin naukowych, np.: 

nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych, medycznych, technicznych itp. 

 

3. Rodzaj konkursu 

W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień zawodowy licencjata, inżyniera, 

magistra lub stopień naukowy doktora w uczelniach tarnowskich lub jako ich pracownicy.  

 

4. Zgłoszenie do konkursu 

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego 

(adres: ul. Krakowska 38/7, 33-100 Tarnów) do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego: 

- pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej, obronionej w danym roku kalendarzowym. 

Praca może być napisana w języku polskim lub w języku obcym. Prace konkursowe powinny być 

przesyłane w postaci jednej kopii wydrukowanej w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej 

(płyta CD z plikami w formacie .pdf oraz .doc/.docx/.rtf). Prace powinny być zgłaszane przez ich 

autorów, 

- formularza zgłoszeniowego zawierającego: imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę uczelni, na 

której została obroniona praca, datę obrony, nazwę uczelni, imię i nazwisko promotora, dokładny 

tytuł pracy dyplomowej, krótki opis problematyki zawartej w pracy, uzasadnienie zgłoszenia 

pracy do konkursu oraz oświadczenie autora, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody. Wzór formularza zgłoszeniowego w 

załączeniu, 



- zaświadczenia z uczelni, że zgłoszona praca została obroniona w danym roku kalendarzowym, 

- oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych na TTN i zgody na 

wydrukowanie pracy w Zeszytach TTN (zgodnie ze wzorem dostarczonym przez TTN). 

- recenzji pracy. 

 

5. Komitet Konkursowy 

Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu podejmuje Tarnowskie Towarzystwo Naukowe. 

Oceny przyjętych prac dokonuje Komitet Konkursowy, powołany przez Tarnowskie Towarzystwo 

Naukowe.  

Członkowie Komitetu Konkursowego na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego. Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów. 

W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

 

6. Kryteria oceny prac konkursowych 

Komitet Konkursowy opracowuje ogólne kryteria oceny prac konkursowych, biorąc szczególnie pod 

uwagę wartość zawartych w pracy badań naukowych, ich znaczenie dla rozwoju nauki lub 

gospodarki, możliwość praktycznego zastosowania, walory edytorskie, znaczenie popularyzatorskie 

itp.  

 

7. Fundatorzy nagród 

Fundatorami nagród są: Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, tarnowskie uczelnie oraz sponsorzy. 

 

8. Nagrody  

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: praca licencjacka/inżynierska, praca magisterska, 

praca doktorska. 

 

Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii „Praca licencjacka” – 1 000 złotych. 

Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii „Praca magisterska” – 1 500 złotych. 

Nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii „Praca doktorska” – 2 000 złotych. 

 

Dla osób, które zajęły II i III miejsce w poszczególnych kategoriach przewiduje się nagrody 

rzeczowe.  

Komitet Konkursowy może podjąć decyzję o innym podziale nagród.  

 



9. Publikacja prac 

Nagrodzone prace będą publikowane w Zeszytach Naukowych Tarnowskiego Towarzystwa 

Naukowego.  

Nagrodzeni zobowiązują się do nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych na TTN i 

zgody  na wydrukowanie pracy w Zeszytach TTN oraz do dostarczenia recenzji prac (zgodnie z p. 4). 

 

 



Formularz zgłoszeniowy 

Nagrody Naukowej Perły Tarnowa 

Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego 
 
Imię i nazwisko kandydata 
 

 

Uczelnia, Wydział, na którym 
studiuje/pracuje kandydat 
 

 

Adres do korespondencji 
 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

E-mail 
 

 

Uczelnia, Wydział, na którym została 
obroniona praca 
 

 

Data obrony pracy 
 

 

Rodzaj pracy 
(doktorska/magisterska/licencjacka) 

 

Tytuł pracy 
 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 
 

 

Nazwa pliku PDF przesłanego na adres 
 
 

 

Opis problematyki zawartej w pracy 
 

 

Uzasadnienia zgłoszenia pracy do 
konkursu 
 
 
 

 

 

 „Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska, tytułu i streszczenia pracy oraz nazwy uczelni i wydziału 

w związku z udziałem w Konkursie. W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu 

danych osobowych umieszczonych we wniosku, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu." 

 
 ...............................................  .................................................. 
 Miejscowość, data  Podpis wnioskodawcy 


	Uczelnia, Wydział, na którym została obroniona praca

