
Regulamin VIII Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace 
doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej ogłoszony 
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji Zjazdu 
Naukowego PTG, rok 2021. 

 
I. Postanowienia ogólne 

Przedmiotem konkursu mogą być prace doktorskie i prace magisterskie o tematyce gerontolo-
gicznej lub geriatrycznej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 
2020. 

 
II. Zgłaszanie prac do Konkursu 

1. Praca doktorska/magisterska jest zgłaszana do Konkursu przez autora. 
2. Pełny tekst pracy doktorskiej/magisterskiej wraz z przynajmniej jedną recenzją (wszystko 

w formacie pdf) należy przesłać w terminie od 01.09.2021 do 30.09.2021 roku, na adres 
skrzynki e-mailowej PTG (gerontologia@gerontologia.org.pl). 

3. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu 
przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej. 

 
III. Ocena prac zgłoszonych do Konkursu 

1. Komisja Konkursowa oceni czy nadesłane prace spełniają warunku formalne oraz roz-
dzieli prace na dwie grupy w zależności od dziedziny (społeczna, biologiczno-medyczna). 

2. Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony przez Zarząd Główny PTG po otrzymaniu 
prac konkursowych. 

3. Komisja Konkursowa ustali recenzentów dla poszczególnych prac. 
4. Prace konkursowe będą oceniane niezależnie przez dwóch recenzentów wybranych sto-

sownie do tematyki ocenianej pracy. W razie potrzeby, przypadku rozbieżnych recenzji, 
Komisja może zasięgnąć opinii dodatkowo powołanych recenzentów na wspólnym spo-
tkaniu on-line. 

5. Recenzenci niezależnie oceniają prace konkursowe zgodnie z poniższymi kryteriami: 
• merytoryczne walory pracy oraz poprawność metod badawczych 
• merytoryczna oraz formalna poprawność wniosków 
• wartość naukowa i praktyczna przeprowadzonych badań 
• oryginalny charakter pracy. 

Za każdy wyżej wymieniony element przyznaje się ocenę w skali od 1 do 5 punktów. Maksy-
malna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 20. 
6. Po uzyskaniu indywidualnych ocen, Komisja Konkursowa - na wspólnym spotkaniu on-

line – określi ocenę końcową wszystkich prac konkursowych, na podstawie wypadkowej 
ocen indywidualnych, wybierając nagrodzone i wyróżnione prace. 

7. Komisja Konkursowa podejmie decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu, przedstawi 
ją podczas posiedzenia Zarządu Głównego PTG i ogłosi w trakcie Zjazdu Naukowego 
PTG, który odbędzie się on-line w dniu 19.11.2021r. 

8. Członkami Komisji Konkursowej oraz recenzentami w danej kategorii (prace magister-
skie, prace doktorskie) nie mogą być promotorzy nadesłanych prac konkursowych w od-
powiedniej dziedzinie (społeczna, biologiczno-medyczna). 

 
IV. Postanowienia końcowe 

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy. 


