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Regulamin 
Konkursu Prac Magisterskich 

obronionych w roku akademickim 2021/2022 
§1 Postanowienia ogólne 

1) Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich zwany dalej „Konkursem” jest organizowany 
przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków (PTFarm O/Kraków), zwane 
dalej „Organizatorem”. PTFarm O/Kraków wyznacza spośród Członków Zarządu osobę 
odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu lub oddelegowuje wybranego 
samodzielnego pracownika naukowego Wydziału do pełnienia tej funkcji. 

2) Konkurs jest organizowany pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ 
CM. 

3) Współorganizatorami Konkursu są Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Krajowa 
Izba Diagnostów Laboratoryjnych. 

4) Studenci z Sekcji Młoda Farmacja PTFarm O/Kraków oraz studenci z innych organizacji 
studenckich, w tym studenckich kół naukowych, działających przy Wydziale 
Farmaceutycznym UJ CM biorą czynny udział w przygotowaniu Konkursu. 

5) Celem Konkursu jest wybór i wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z kierunków 
farmacja i analityka medyczna do dalszych etapów Ogólnopolskich Konkursów Prac 
Magisterskich organizowanych przez odpowiednio Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego i Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej 
w Polsce. Ponadto w Konkursie zostaną wyłonione i nagrodzone najlepsze prace z 
kierunków: kosmetologia, drug discovery and development.  

6) Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu jest zgłoszenie co najmniej 3 
prac magisterskich z kierunku farmacja.  

 
§2 Zasady udziału w Konkursie oraz zasady zgłaszania prac 

 

1) W Konkursie mogą brać udział tylko osoby, które obroniły pracę magisterską na jednym 
z kierunków na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akademickim 2021/2022 
(Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia oraz drug discovery and 
development). 

2) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 
celów konkursowych oraz podpisują informację o zapoznaniu się z regulaminem 
Konkursu. 

3) Zgłoszenia uczestnika do Konkursu dokonuje Promotor pracy magisterskiej w porozumieniu 
z Kierownikiem Katedry/Zakładu i Absolwentem. Prace należy przesłać w formacie pdf na 
adres e-mail: konkursmgrWF2022@uj.edu.pl  

4) Zgłoszona praca nie może być fragmentem rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej. 
Zgłoszona do Konkursu praca powinna wyróżniać się bardzo dobrymi ocenami uzyskanymi 
w trakcie jej obrony i egzaminu magisterskiego. Każda praca jest ponownie recenzowana. 

5) Wraz ze zgłoszeniem pracy należy przesłać skan formularza zgłoszeniowego danej pracy na 
adres e-mail: konkursmgrWF2022@uj.edu.pl oraz dodatkowo dostarczyć formularz zgody 
przetwarzania danych osobowych w formie papierowej do sekretarza PTFarm O/Kraków 
(dr Anna Kwiecień, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej).  

6) Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 19 lutego 2023 r. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ostatecznego składania prac 
na uzasadniony wniosek Dziekanatu lub Jednostek Wydziału. 
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§3 Zasady wyłaniania zwycięzców 
1) Konkurs Prac Magisterskich obronionych w roku akademickim 2021/2022 składa się z dwóch 

etapów: 
a. etap kwalifikacji prac magisterskich do Konkursu 

b. finał Konkursu 

2) Zgłoszone do Konkursu prace zostaną poddane ocenie i kwalifikacji przez Komisję Konkursową 
do finału według następujących kryteriów: 
a. zgodność treści pracy z jej tytułem – 1-10 pkt 
b. poziom edytorski pracy – 1-10 pkt 

c. poziom merytoryczny pracy, w tym: 
i. oryginalność tematyki badawczej i jej zasadność – 1-5 pkt 

ii. poziom naukowy pracy – 1-5 pkt 

iii. sposób i stopień wykorzystania danych z piśmiennictwa – 1-5 pkt 

iv. stopień osiągnięcia założonych celów badawczych – 1-5 pkt 
3) Spośród wszystkich zgłoszonych prac, do finału konkursu zostaną zakwalifikowane prace które 
uzyskały co najmniej 30 punktów.  

4) O zakwalifikowaniu pracy do następnego etapu bądź jej odrzuceniu każdy Uczestnik zostanie 
poinformowany na co najmniej 14 dni przed planowanym Finałem. 

5) O kolejności prezentacji prac w Finale Konkursu zadecyduje losowanie, którego wyniki zostaną 
przedstawione nie później niż 3 dni przed Finałem. 

6) Finałowa prezentacja prac będzie podlegać ocenie Komisji Konkursowej według kryteriów 
analogicznych jak w ocenie wstępnej, dodatkowej ocenie podlegać będzie jakość 10 minutowej 
prezentacji multimedialnej w zakresie: 
a. poziomu edytorskiego prezentacji – 1-5 pkt 

b. istotności informacji zawartych w prezentacji – 1-5 pkt 

c. merytoryczności i kompletności odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję Konkursową oraz 
wszystkich obecnych gości – 1-5 pkt 
7) O miejscu w klasyfikacji generalnej Konkursu decydować będzie suma punktów zdobyta przez 
poszczególnych Uczestników w obu etapach. 

8) Na podstawie uzyskanych punktów Komisja Konkursowa w klasyfikacji generalnej wyłoni 
laureatów I, II i III miejsca z kierunków farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i drug discovery 

and development. Ponadto - poza klasyfikacją generalną - Komisja Konkursowa wyłoni laureatów 
I, II i III miejsca z kierunku farmacja oraz laureatów I, II i III miejsca z kierunku analityka medyczna 
(patrz &1 punkt 5). Komisja ma także prawo do przyznania dwóch wyróżnień. 

9) Do Konkursu Ogólnopolskiego zostanie skierowana jedna osoba z kierunku farmacja oraz jedna 
osoba z kierunku analityka medyczna.  

10) W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej Uczestników takiej samej ilości punktów, zajmą 
oni miejsce ex aequo, natomiast skierowanie do Konkursu Ogólnopolskiego uzyska tylko jeden 
Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową. 

 

§4 Komisja Konkursowa 
1) W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
a. Jeden przedstawiciel Władz Dziekańskich i jeden przedstawiciel Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział Kraków 

b. Czterech samodzielnych przedstawicieli Kadry Naukowej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 
2) Skład Komisji Konkursowej zostaje wyłoniony po zakończeniu zbierania prac konkursowych. 
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3) W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić Promotorzy oraz Kierownicy jednostek, z 
których zgłoszono prace do Konkursu. 

4) Punkt 3 nie obowiązuje, jeśli zgłoszone prace będą pochodzić z co najmniej 75% Jednostek 
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. W takiej sytuacji o składzie Komisji Konkursowej decyduje 

Prezes wraz z Prezydium Zarządu PTFarm Oddział Kraków lub samodzielny Pracownik Naukowy 
upoważniony przez Prezesa PTFarm O/Kraków. 

 
§5 Finał Konkursu 
1) Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku 
o godz. 9:00 w systemie hybrydowym: on-line platforma MS Teams, stacjonarnie Katedra 
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UJCM przy ulicy Medycznej 9 w Krakowie. 

2) Po prezentacji wszystkich prac i zsumowaniu punktów nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu. 

3)  Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie uzgodnionym z laureatami Konkursu. 

 
§6 Postanowienia końcowe 
1) Organizator dopuszcza w szczególnych przypadkach zmianę regulaminu przy wcześniejszym 
poinformowaniu o tym Uczestników Konkursu i Członków Komisji Konkursowej. 

2) Komisja Konkursowa ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu na wszystkich etapach 
Konkursu. 

3) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 
 

 
 
W IMIENIU ZARZĄDU PTFarm Oddział Kraków 

 
 
 

Prezes PTFarm Oddział Kraków Wiceprezes PTFarm Oddział Kraków 

Prof. dr hab.  Włodzimierz Opoka Dr hab. Agnieszka Zagórska 


