REGULAMIN KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MINERALOGICZNEGO NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU
MINERALOGII, PETROLOGII I GEOCHEMII
Celem konkursu jest wyłonienie i spopularyzowanie najlepszych prac magisterskich
w zakresie nauk mineralogicznych. Zgłoszone do konkursu prace magisterskie powinny
odznaczać się szczególnymi walorami poznawczymi bądź metodologicznymi.
Zasady i tryb zgłaszania prac magisterskich
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które w bieżącym roku akademickim
uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą.
2. Prace magisterskie mogą być zgłaszane jedynie przez szkoły wyższe w porozumieniu z
autorami tych prac.
3. Prawo zgłoszenia przysługuje Kierownikom jednostek, w których wykonywana była praca,
Promotorom lub Magistrantom.
4. Zgłoszenie (o ile zgłaszającym nie jest Promotor) powinno zawierać informację, że
Promotor wyraża zgodę na zgłoszenie pracy na konkurs oraz dwie recenzje (przedstawione
do obrony pracy).
5. Zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem pracy prosimy nadsyłać do dnia 10 listopada
br. na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego; al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
6. Każda szkoła wyższa może zgłosić na konkurs dowolną ilość prac magisterskich
spełniających warunek określony w punkcie 1.
7. Kopie prac magisterskich wraz z załączonymi recenzjami należy przesłać listem
poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada br. na adres:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza
30.
8. Zgłoszenie powinno zawierać adres jednostki, w której praca powstała, adres autora pracy
oraz adres promotora.
9. Cyfrowa wersja abstraktu pracy powinna zostać przesłana na adres: ptmin@ptmin.pl w
terminie do 10 listopada bieżącego roku.
10. Zgłoszone do konkursu prace magisterskie będą ocenione przez Komisję Konkursową
powołaną przez Zarząd Główny PTMin.
11. Zgłoszenie pracy magisterskiej nie pozbawia autora i uczelni uprawnień wynikających z
prawa autorskiego i wynalazczego oraz uczestnictwa w innych konkursach. Polskie
Towarzystwo Mineralogiczne - organizator konkursu gwarantuje pełną ochronę praw
autorskich autorom prac magisterskich.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
•
•

•
•
•

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z uroczystym wręczeniem nagrody nastąpi na Walnym
Zgromadzeniu PTMin w Krakowie w grudniu br.
Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową, a jego praca magisterska w
wersji skróconej i po przygotowaniu redakcyjnym może zostać opublikowana w
czasopiśmie Mineralogia.
Promotor nagrodzonej pracy magisterskiej otrzyma dyplom.
Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana Dziekanowi Wydziału na którym
została wykonana nagrodzona praca.
Informacja o autorze nagrodzonej pracy i jej promotorze zostanie opublikowana w
czasopismach Mineralogia i Elements oraz na stronie internetowej Polskiego
Towarzystwa Mineralogicznego www.ptmin.pl.

