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Regulamin konkursu na napisanie monografii popularnonaukowej 

I. Organizacja konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG.  
2. Skład Komisji Konkursowej tworzy rektor oraz prorektor ds. nauki (koordynator konkursu), prorektor ds. 

kształcenia, prorektor ds. rozwoju i jakości, prorektor ds. współpracy i innowacji. 
3. Harmonogram konkursu: 

1 maja 2016 r.   termin złożenia konspektu popularnonaukowej monografii podejmującej 
jeden z podanych w p. II.1 kierunków badawczych 

31 maja 2016 r.  kwalifikacja konspektów, ogłoszenie decyzji autorom 

1 marca 2017 r. termin złożenia monografii zgodnie z przedstawionym konspektem 

4. Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres proren@pg.gda.pl.  

II. Przedmiot konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie monografii popularnonaukowej na wybrany temat. Uczestnicy 

konkursu mają do wyboru jeden z siedmiu strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań 
naukowych i prac rozwojowych objętych Krajowym Programem Badań:  

 nowe technologie w zakresie energetyki, 
 choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, 
 zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne, 
 nowoczesne technologie materiałowe, 
 środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, 
 społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków, 
 bezpieczeństwo i obronność państwa. 

2. Treść monografii powinna uwzględniać osiągnięcia naukowe pracowników Politechniki Gdańskiej  
w szerokim kontekście prac prowadzonych w podanych siedmiu strategicznych kierunkach badawczych. 
Monografia powinna ponadto zawierać informacje na temat możliwości prowadzenia projektów badawczych 
z danej dziedziny na PG i ocenę ich innowacyjności oraz potencjału wdrożeniowego w odniesieniu do 
następujących dokumentów: 

 Uchwały Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności  
i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
z zm.), 

 Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, 
 strategii rozwoju uczelni – Podstawowe cele i zadania strategiczne rozwoju Politechniki Gdańskiej. 
Zgłoszona praca powinna cechować się wysokim poziomem merytorycznym, aktualnością oraz 
przystępnością przekazu, publikacja będzie bowiem kierowana również do odbiorców spoza środowiska 
naukowego, m.in. osób i podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą uczelnią  
w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i wdrażania innowacji.  
Praca nie może ujawniać istoty nowych rozwiązań technicznych powstałych w Politechnice Gdańskiej, co do 
których istnieje zamiar objęcia ich ochroną patentową, tajemnicą know-how PG lub skierowaniem do 
komercjalizacji. 
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III. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowo-badawczy i nauczyciele akademiccy legitymujący się 

przynajmniej stopniem doktora, dla których Politechnika Gdańska jest podstawowym miejscem pracy. Do 
konkursu mogą również przystąpić emerytowani pracownicy naukowo-badawczy i nauczyciele akademiccy 
Politechniki Gdańskiej. 

2. Do konkursu można zgłaszać propozycje prac indywidualnych oraz zbiorowych (do 5 osób). Nazwiska 
członków zespołu oraz przewidywany procentowy udział autorów w powstaniu dzieła należy podać w formu-
larzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu). W przypadku prac zbiorowych dopuszcza się, aby 
członkowie zespołu autorskiego, z wyjątkiem redaktora prowadzącego, zatrudnieni byli poza Politechniką 
Gdańską. 

3. Wybrany temat monografii musi być zgodny z dorobkiem naukowym autora bądź zespołu autorskiego.  
4. Autor lub zespół autorski mogą zgłosić tylko jedną propozycję konspektu i tylko jedną monografię. 
5. Monografia zgłoszona do konkursu musi być pracą w pełni oryginalną, niepublikowaną w całości lub we 

fragmentach przed ogłoszeniem konkursu ani w trakcie jego trwania. 
6. Monografia zostanie opublikowana przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej zgodnie z procedurami wy-

dawniczymi obowiązującymi na uczelni. Wybrani autorzy będą zobowiązani do odpowiedniej współpracy  
z Wydawnictwem PG. 

IV. Forma zgłaszania pracy konkursowej 
1. Zgłoszenia konspektu monografii może dokonać jej autor (lub w przypadku pracy zespołowej redaktor 

prowadzący), najpóźniej do 1 maja 2016 r. w prorektoracie ds. nauki (gmach główny, p. 268) na podstawie 
następujących dokumentów: 
a) drukowany egzemplarz konspektu monografii o objętości 5 stron (ok. 7,5 tys. znaków ze spacjami), 
b) elektroniczna wersja konspektu pracy monograficznej na płycie CD (dokument w formacie Word, czcion-

ka Times New Roman, 12 p., interlinia 1,5, wydruk jednostronny z ponumerowanymi stronami), 
c) wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenia monografii może dokonać jej autor (lub w przypadku pracy zespołowej redaktor prowadzący), 
najpóźniej do 1 marca 2017 r. do godz. 15.00 w prorektoracie ds. nauki (gmach główny, p. 268) na podsta-
wie następujących dokumentów: 
a) drukowany egzemplarz monografii o objętości 6–8 arkuszy (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami lub 

3 000 cm2 ilustracji / schematów / wykresów itp.), 
b) elektroniczna wersja pracy monograficznej na płycie CD (dokument w formacie Word, czcionka Times 

New Roman, 12 p., interlinia 1,5, wydruk jednostronny z ponumerowanymi stronami). 
3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, lub złożone po termi-

nie, nie będą oceniane. 

V. Zasady wyłonienia laureatów konkursu  
1. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie inter-

netowej Politechniki Gdańskiej, ponadto uczestnicy zostaną zawiadomieni o wynikach pisemnie. 
2. Komisja Konkursowa może nagrodzić więcej niż jedną monografię podejmującą tę samą dziedzinę badaw-

czą z wymienionych w p. II.1. Jednocześnie Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nieprzyznania 
nagrody za monografię na temat każdego z siedmiu strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań 
naukowych i prac rozwojowych objętych Krajowym Programem Badań. 

VI. Nagroda 
Laureatom konkursu gwarantuje się: 
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 nagrodę w wysokości 25 tys. zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), płatną po wydaniu monografii. Na-
grodę otrzymuje autor monografii, w przypadku pracy zbiorowej kwota 25 tys. zł brutto zostanie podzielona 
pomiędzy zespół autorski zgodnie z podanym udziałem procentowym w powstaniu utworu, 

 pokrycie kosztów wydania monografii (recenzje, druk), 
 promocję opublikowanej monografii.  

VII. Postanowienia końcowe 
1. W zamian za nagrodę pieniężną, o której mowa w niniejszym regulaminie, laureat / laureaci zobowiązują się 

do przeniesienia na Politechnikę Gdańską autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy na następu-
jących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania, przetwarzania i zwielokrotniania utworu każdą możliwą techniką, w szczególności 

poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, 
cyfrowych, technik wideo, techniką komputerową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór − wprowadzenie do obro-
tu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia 
oraz nadawania i remitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak również wprowadzania do pa-
mięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym 
Internetu.  

2. Z chwilą wypłaty nagrody pieniężnej laureat/laureaci konkursu zobowiązują się również do przeniesienia na 
Politechnikę Gdańską wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 
eksploatacji wymienionych w punkcie 1. 

3. Osoby uczestniczące w konkursie akceptują jego warunki. 
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.  

VIII. Załączniki do regulaminu konkursu 
Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1.  


