Regulamin Konkursu im. prof. Jana Szmeltera na prace z mechaniki
technicznej
I.

Informacje ogólne
1. Konkurs im. prof. Jana Szmeltera (dalej Konkurs), na prace z mechaniki technicznej
przeprowadza się według niniejszego Regulaminu.
2. Celem Konkursu jest promowanie naukowców niemających stopnia doktora habilitowanego
lub tytułu profesora, których przedmiot badań należy do szeroko pojętej mechaniki
technicznej.
3. Konkurs odbywa się w latach parzystych. Organizatorem Konkursu jest Oddział Łódzki
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (OŁ PTMTS).

II.

Uprawnieni uczestnicy
1. Osobą uprawnioną do uczestnictwa w Konkursie jest osoba, która:
a) nie ukończyła 40 lat do dnia zakończenia Konkursu,
b) nie ma stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
c) jest jedynym autorem pracy zgłoszonej na konkurs.
2. W Konkursie mogą wziąć udział tylko prace, zawierające elementy nowości, które nie były
wcześniej publikowane oraz co do których autorzy mają pełnię praw autorskich.
3. Praca nie była zgłoszona w poprzednich edycjach konkursu.

III.

Komisja Konkursowa
1. Prace zgłoszone na Konkurs są oceniane przez Sąd Konkursowy (dalej Sąd).
2. Sąd składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków.
3. W skład Sądu wchodzą co najmniej 4 osoby, mające co najmniej stopień doktora
habilitowanego nauk technicznych z zakresu mechaniki.
4. Sąd jest powołany przez Zarząd OŁ PTMTS, w porozumieniu z Przewodniczącym ZG PTMTS,
a jego skład jest ustalony przed datą ogłoszenia konkursu.
5. Skład Sądu może zostać powiększony na wniosek jego członków, za zgodą Zarządu OŁ PTMTS.

IV.

Konkurs
1. Po upływie 2 tygodni od daty zamknięcia Konkursu następuje przyporządkowanie nadesłanych
prac konkursowych członkom Sądu (Oceniającym), do oceny, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) uczestnik Konkursu nie może być pracownikiem tej samej jednostki naukowej
np. Wydziału) co Oceniający,
b) każda z ocenianych prac jest oceniana przez co najmniej trzech Oceniających.
2. Lista uczestników Konkursu przyporządkowanych Oceniającym wraz z tekstem pracy oraz kartą
oceny (Załącznik nr 1), jest dostarczona członkom Sądu pocztą elektroniczną w ciągu 3 tygodni
od daty zamknięcia Konkursu.
3. Prace są oceniane na podstawie:
a) zgodności tytułu pracy z jej zawartością,
b) zgodności treści pracy z tematyką Konkursu,
c) układu pracy,
d) poprawności językowej,
e) zawartości oryginalnych elementów,
f) poprawności doboru metod badawczych,
g) umiejętności formułowania wniosków i komentarzy,
h) czytelności tablic i rysunków,
i) wartości cytowanej literatury.
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4. Oceniający dokonują oceny i przekazują karty oceny Sekretarzowi Sądu w terminie wskazanym
przez Przewodniczącego Sądu.
5. Sekretarz, na podstawie otrzymanych kart oceny, tworzy listę zawierającą imiona i nazwiska
uczestników Konkursu wraz z przyporządkowaną im średnią arytmetyczną uzyskanych przez
nich punktów.
6. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Sąd na posiedzeniu w styczniu roku następnego po roku
ogłoszenia Konkursu, kierując się miejscem na liście punktowej:
a) pierwsze miejsce ‐ dla pierwszego wyniku na liście,
b) drugie miejsce – dla drugiego wyniku na liście,
c) trzecie miejsce ‐ dla trzeciego wyniku na liście.
7. Sąd może przyznać uczestnikowi konkursu wyróżnienie.
8. Sąd może w danej edycji konkursu nie przyznać nagrody ani wyróżnienia.

V.

Zwycięzcy i nagrody
1. W Konkursie może być wyłonionych do 4 zwycięzców (dopuszczalne jest jedno miejsce
ex aequo) oraz do 3 wyróżnień. Nagrodami w Konkursie są:
a) dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz wyróżnienie,
b) nagrody.
2. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu OŁ PTMTS, na którym zaprezentowane
będą nagrodzone prace.
3. O wynikach Konkursu wszyscy jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po
posiedzeniu Sądu Konkursowego, na którym zostaną wyłonieni laureaci.
4. Rezultaty Konkursu mogą być opublikowane na stronie internetowej OŁ PTMTS, ZG PTMTS
oraz w Biuletynie PTMTS.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Decyzja Sądu w sprawie wyboru laureatów Konkursu jest ostateczna.
2. Jeżeli do Konkursu zostanie zgłoszona jedna praca, Konkurs może być anulowany.
3. Nagrody są fundowane przez OŁ PTMTS.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego PTMTS

prof. Jarosław Jędrysiak
Łódź, 18.01.2018 r.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu im. prof. Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej

Konkurs im. prof. Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej
Godło:
Na poniższe pytania proszę udzielić odpowiedzi przypisując wartość wg następującej skali:
1 ‐ zdecydowanie nie; 2 ‐ raczej nie; 3 ‐ raczej tak; 4 ‐ zdecydowanie tak
waga [%]
1.

Czy tytuł pracy odpowiada jej zawartości?

5

2.

Czy treść pracy odpowiada tematyce konkursu?

5

3.

Czy układ pracy jest prawidłowy i czytelny?

5

4.

Czy praca jest poprawna pod względem językowym?

10

5.

Czy praca zawiera elementy oryginalne?

20

6.

Czy zaproponowane metody badawcze są właściwe?

20

7.

Czy interpretacja i wnioski odpowiadają przedstawionym wynikom?

20

8.

Czy zamieszczone tabele i rysunki są niezbędne i czytelne?

10

9.

Czy cytowana literatura jest prawidłowa i wystarczająca?

5

punkty

suma

Suma

Komentarz:
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