
 
REGULAMIN KONKURSU 
“Nagroda Miasta Poznania za wyró żniającą się pracę doktorsk ą” i “Nagroda Miasta 
Poznania za wyró żniającą się pracę magistersk ą”. 
 
 

§ 1. 
 

Tryb naboru i wymogi wobec autorów i ich prac zgłaszanych do Nagrody. 
 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione we 
wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Poznania, z zakresu wszelkich 
dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną  
z Poznaniem. 

2. Na konkurs przyjmowane będą prace doktorskie i magisterskie obronione w roku 
konkursowym i w roku poprzednim. 

3. Prace na konkurs zgłasza Dziekan Wydziału na wniosek promotora pracy, nie 
wyklucza się też zgłoszeń indywidualnych. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać: 
a. wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł 

naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry), 
b. streszczenie pracy, w którym autor wyraźnie wskazuje obszar/dziedzinę 

funkcjonowania miasta, w której praca może znaleźć zastosowanie,  
c. pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również 

te publikacje, 
d. dwie opinie pracy, w tym jedna promotora. Co najmniej jedna z opinii powinna 

akcentować utylitarne walory pracy. 
 

§ 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:  
− od pięciu do siedmiu naukowców delegowanych przez Kolegium Rektorów 

reprezentujących poznańskie uczelnie lub placówki naukowe,  
− do czterech osób delegowanych przez Prezydenta Miasta Poznania.  

Kapituła wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu,  
Przewodniczącego Kapituły - na okres 4 lat.  

3. W postępowaniu konkursowym Kapituły wyróżnia się: 
− etap wstępnego zapoznania się członków Kapituły ze zgłoszonymi pracami,  

w którym istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac, 
− etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Kapituły. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, przy obecności 
przynajmniej połowy składu Kapituły. W przypadku równej liczby głosów "za"  
i "przeciw" głos decydujący należy do Przewodniczącego Kapituły. 

5. Obrady Kapituły są niejawne. 
6. Wyniki swych prac Kapituła przedstawia w formie protokołu Prezydentowi Miasta 

Poznania. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły 
 
 
 
 
 



§ 3. 
 

Wymogi i kryteria oceny prac doktorskich i magisterskich zgłoszonych do Nagrody. 
 

1. Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyć wybranej problematyki Miasta Poznania  
z szerokiego spektrum dziedzin jego funkcjonowania. Zakres czasowy przedmiotu 
badań może dotyczyć historii, stanu obecnego oraz przyszłości Poznania. 

2. W ocenie prac wyróżnia się walory metodologiczne i pragmatyczne. 
Walory metodologiczne prac winny prezentować poziom co najmniej dobry, 
adekwatny do wymogów prac doktorskich i magisterskich. Preferowanymi 
wyróżnikami pracy są jej walory utylitarne (pragmatyczne). Stanowią o nich wszelkie 
pożytki, jakie bezpośrednio bądź pośrednio mogą wynikać - z efektów ocenianych 
prac - dla zrównoważonego rozwoju Miasta Poznania (zawartego w triadzie:  
człowiek, ekonomia, środowisko). Mogą one mieć charakter: przyczynkowy, 
poznawczy, propozycji organizacyjnych rozwiązań problemów Miasta, projektów 
innowacyjnych o charakterze technicznym, technologicznym itp. W przypadku 
efektów prac, których specyfika nie jest sensu stricto poznańska (np. projekt 
technoinnowacyjny), warunkiem dostatecznym dla dokonania pozytywnej oceny 
pracy jest wskazanie możliwości wdrażania projektu na terenie Poznania. 

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. Wysokość nagród pieniężnych wynika z wielkości ustalanego corocznie w Budżecie 
Miasta Poznania Funduszu Nagród oraz założenia ramowego, określającego 
wysokość nagrody w kategorii prac doktorskich jako dwukrotność wysokości nagrody 
w kategorii prac magisterskich.  

3. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość przyznania przez Kapitułę 
mniejszej liczby nagród lub odstąpienie od przyznania nagród.  

4. Kapituła Konkursu może dodatkowo przyznać wyróżnienia w obu kategoriach. 
 

§ 5. 
 

Terminy konkursu Nagrody. 
 

1. Prace na konkurs, wraz z wymienioną uzupełniającą dokumentacją, powinny być 
dostarczane każdego roku w terminie do 15 listopada, do Sekretariatu Wydziału 
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, Poznań pl. Kolegiacki 17. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie wniosku po terminie. 
3. 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. 

 


