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KONKURS PTKS „DOKTORAT`”
KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ
Z ZAKRESU NAUK O MEDIACH

I.

Założenia ogólne
1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej organizuje konkurs na
najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o mediach dla autorów prac
doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu
jednego roku kalendarzowego.
2. Konkurs jest projektem służącym wyszukiwaniu i promowaniu w formie
publikacji najciekawszych prac doktorskich obronionych na uczelniach
publicznych i niepublicznych w dyscyplinie nauk o mediach.
3. Konkurs powinien także przyczynić się do popularyzacji badań mediów i
różnych aspektów komunikowania społecznego.
4. Ważnym celem konkursu jest aktywizowanie i integrowanie środowisk
naukowych zajmujących się problemami mediów i komunikowania
społecznego.

II.

Regulamin konkursu
§1
1. Konkurs „DOKTORAT” na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o
mediach jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie pod egidą Zarządu
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
§2
1. Nagroda konkursowa jest przyznawana autorom najlepszych prac doktorskich
obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w trakcie roku
poprzedzającego rok, w którym następuje rozstrzygnięcie konkursu.
2. Nagroda konkursowa ma postać gratyfikacji materialnej wyrażonej w
możliwości dofinansowania (w kwocie do 2000 zł brutto) udziału w
międzynarodowej (zagranicznej) konferencji naukowej lub wydania publikacji
naukowej - w terminie 2 lat od publicznego ogłoszenia wyników konkursu na
stronie internetowej PTKS (www.ptks.pl).
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3. Przyznana nagroda konkursowa nie ma charakteru roszczeniowego, co
oznacza, że kandydaci, którym nagród nie przyznano – nie mogą domagać się
jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.
4. Dla promotorów nagrodzonych prac przewidziana jest nagroda w postaci
dyplomu.
§3
1. Organizatorem konkursu jest Kapituła konkursu, powoływana corocznie przez
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
2. Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły.
3. Kapituła dokonuje wstępnej selekcji prac zgłoszonych do konkursu.
4. Kapituła powołuje recenzentów naukowych właściwych do oceny
merytorycznej wartości prac zgłoszonych do konkursu.
5. Decyzje o przyznaniu nagrody Kapituła podejmuje na swoim posiedzeniu w
oparciu o oceny prac zgłoszonych do konkursu dostarczone przez recenzentów
naukowych.
6. Wykonanie recenzji na potrzeby konkursu jest odpłatne.
7. Laureatami nagrody konkursowej zostają autorzy, którzy uzyskali największą
liczbę głosów członków kapituły. W wypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego Kapituły.
§4
1. Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają promotorzy i samodzielni
pracownicy naukowi zatrudnieni w uczelniach publicznych i niepublicznych
lub w innych placówkach badawczych.
2. Zgłaszający przygotowują w formie pisemnej lub elektronicznej krótką
rekomendację pracy zgłoszonej do konkursu, przesyłając ją na adres
konkurs_doktorat@ptks.pl do dnia 30 kwietnia następnego roku, którego
dotyczy konkurs.
3. Zgłoszenie polega na przesłaniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej na
adres przewodniczącego Kapituły konkursu do dnia 30 kwietnia następnego,
którego dotyczy konkurs.
4. Egzemplarz zgłoszonej pracy powinien być pozbawiony jakichkolwiek znaków
pozwalających na identyfikację autora lub uczelni. Praca oznaczona jest
jedynie godłem obranym przez autora.
5. Dodatkowo, do każdego egzemplarza konkursowej pracy dołączona jest
zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane osobowe autora
(włącznie z adresem zamieszkania, numerem telefonu i adresem mailowym).
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§5
1. Wręczenie nagród konkursowych ma charakter uroczysty i odbywa się podczas
Kongresu PTKS lub podczas konferencji naukowych zorganizowanych przez
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
§6
1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos
decydujący przysługuje przewodniczącemu Kapituły.
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