Załącznik nr 2.

Regulamin Konkursu Szkoła Wiosenna „Lokata Rozwoju”
dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
§1
W konkursie mogą uczestniczyć doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego lat I – III.

§2
Warunkiem

udziału

w

konkursie

jest

wypełnienie formularza rejestracyjnego
https://goo.gl/forms/2KVQrp2H8xBQE83D2 oraz złożenie wniosku do dnia 28 lutego 2018
roku w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego – dra hab. Arnolda
Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego.

§3
Ocenie konkursowej podlegają następujące kryteria:
- trzy wybrane publikacje doktoranta z lat trwania studiów doktoranckich (warunkiem oceny
jest złożenie kopii strony tytułowej publikacji, spisu treści oraz wszystkich stron tekstu);
- udział doktoranta w trzech konferencjach naukowych (z całego toku studiów. Warunkiem
oceny jest złożenie certyfikatu/ planu konferencji / zaświadczenia od organizatorów z
potwierdzeniem formy uczestnictwa);
- udział doktoranta w trzech grantach naukowych (z całego toku studiów);
- trzy wybrane aktywności doktoranta: na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, wolontariat,
działalność samorządowa oraz każda inna uznana przez doktoranta za ważną dla jego rozwoju
(potwierdzone zaświadczeniem);
- list motywacyjny doktoranta;
- opinia opiekuna naukowego/ promotora/ kierownika studiów doktoranckich

§4
Dla doktorantów I roku studiów doktoranckich za podstawowe kryterium oceny uznaje się
opinię opiekuna naukowego / promotora / kierownika studiów doktoranckich.

§5
W skład Komisji Konkursowej na Uniwersytecie Gdańskim wchodzą:
- Prorektor ds. Kształcenia UG – dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny
- Prorektor ds. Studenckich UG – dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny
- Przewodniczący Rady Doktorantów UG – mgr Piotr Zieliński

§6
Przy ocenie wniosku Komisja Konkursowa może poprosić o opinię kierownika studiów
doktoranckich z obszaru studiów, który reprezentuje doktorant.

§7
Ocena wniosków konkursowych przebiega w trzech etapach:
1. Ocena poprawności formalnej wniosku;
2. Ocena merytoryczna wniosku, w szczególności zgodności prowadzonych badań własnych
doktoranta z działalności naukową, lektura opinii promotora/ opiekuna naukowego/
kierownika studiów doktoranckich oraz listu motywacyjnego doktoranta. Komisja może
sporządzić kryteria oceny z podziałem na kierunek studiów doktoranckich.
3. Sporządzenia listy rankingowej.

§8
Lista rankingowa zostanie ogłoszona 10 marca 2018 roku a potwierdzenia zostaną przesłane
drogą elektroniczną (via e-mail) do uczestników konkursu na adres podany przez doktoranta.

§9
Laureaci Konkursu na Uniwersytecie Gdańskim nie ponoszą kosztów udziału w Szkole. Opłatę
umożlwiającą uczestnictwo Szkole pokrywa uczelnia.

§ 10
Laureaci Konkursu, którzy nie powiadomią Uniwersytetu Gdańskiego o niemożności udziału
w Szkole najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku są zobowiązani do zwrotu środków za
uczestnictwo w Szkole.

§ 11
Szkoła Letnia „Lokata Rozwoju” odbywa się w dniach od 9-15 kwietnia 2018 roku
w Zakopanem.

