
                              

1. Organizatorem Konkursu na najlepszy poster naukowy, zwany dalej Konkursem, jest 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwany dalej Organizatorem.  

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszego plakatu naukowego, zwanego 

dalej posterem. Do Konkursu mogą być zgłaszane postery z dziedziny psychologii dotyczące 

prac rocznych empirycznych, prac magisterskich, prac naukowych doktorantów autorstwa 

indywidualnego lub grupowego. 

3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 

5. Niniejszy regulamin dotyczy edycji Konkursu w 2018 roku.  

 

Art. II. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Autorzy muszą posiadać status studenta lub doktoranta Wydziału Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, studenta Kognitywistyki II stopnia, studenta MISH lub 

MISMAP. 

1. W przypadku studentów MISH i MISMAP udział w konkursie mogą wziąć jedynie 

studenci, dla których psychologia jest pierwszym kierunkiem. 

2. W przypadku pracy grupowej wszyscy członkowie grupy muszą posiadać status 

studenta lub doktoranta jednego z wyżej wymienionych kierunków.  

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza:  

1. akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym 

regulaminie,  

2. oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem pracy i jej zgłoszenie na Konkurs 

nie narusza praw osób trzecich.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  
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1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. I etap – do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres mailowy dean_stud@psych.uw.edu.pl 

należy wysłać abstrakt pracy, którego objętość nie przekracza 800 słów.  

1. W tytule maila należy napisać „Konkurs na poster”. W treści wiadomości powinien 

znaleźć się abstrakt pracy wraz z informacją o autorze/autorach i studiowanym 

kierunku lub statusie doktoranta Wydziału Psychologii UW. 

2. Do następnego etapu zostanie zakwalifikowane 20 najlepszych abstraktów, które 

oceniane będą pod względem dojrzałości i walorów merytorycznych pracy. O 

zakwalifikowaniu się do drugiego etapu autorzy zostaną powiadomieni mailowo 

do 30 kwietnia 2018 r.  

3. II etap – osoby zakwalifikowane do drugiego etapu powinny złożyć wydrukowane postery 

w terminie do dnia 07 maja 2018 r. do godziny 12:00 do pokoju nr 90 na Wydziale 

Psychologii UW. W dniu 8 maja 2018 r. w godzinach 14:00-15:00 komisja dokona oceny 

20 prac, które zostaną zaprezentowane w ogrodzie Wydziału Psychologii UW.  



 

 

Art. IV. JURY I NAGRODY  

1. Nagrody przyzna Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na 

podstawie werdyktu 4-osobowego Jury w składzie: dr hab. Maciej Stolarski, dr 

Magdalena Budziszewska, mgr Oliwia Maciantowicz, Beata Malińska. 

2. Jury Konkursu dokonuje oceny merytorycznej prac konkursowych oraz decyduje o 

przyznaniu nagród.  

3. Jurorzy nie oceniają prac, których są promotorami lub recenzentami.  

4. Każdy juror dokonuje indywidualnej oceny każdej z prac na skali od 0 do 5. Następnie 

wyniki zostaną zsumowane i na ich podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy. 

5. Organizator ogłosi wynik konkursu 08.05.2018 r. 

6. Nagroda pieniężna Wyróżnia się dwie kategorie nagród ze względu na autora pracy: 

najlepszy studencki poster naukowy oraz najlepszy doktorancki poster naukowy. 

7. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna, której wysokość zależy od ocenianej 

kategorii. 

8. Wartości nagród podzielone zostały na kategorię w następujący sposób: 

1. Najlepszy studencki poster naukowy: 

I miejsce – 600 pln 

II miejsce – 450 pln 

III miejsce – 250 pln 

2. Najlepszy doktorancki poster naukowy – 600 pln. 

9. W przypadku pracy grupowej wartość nagrody zostaje przydzielona po równo członkom 

zespołu autorskiego.  

10. Po ogłoszeniu wyników nagroda pieniężna zostanie przekazana na wskazane przez 

laureatów osobiste konta bankowe.  

 

 

 


