
 

Regulamin konkursu 

na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy 

doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego 

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą 

rezultaty pracy doktorskiej jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (zwane dalej 

Wydawnictwem).  

 

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:  

I – książka naukowa, II – książka dydaktyczna, III – książka przedstawiająca rezultaty pracy 

doktorskiej.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w roku akademickim 

poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu. 

2. Książki do konkursu zgłaszają ich Autorzy w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez Autora wszystkich warunków określonych 

w niniejszym regulaminie.  

 

IV. WYMAGANIA FORMALNE 

1. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa 

(http://www.wyd.ug.edu.pl/); prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania 

pracy do postępowania konkursowego;  

b) jedna zewnętrzna recenzja/opinia o książce napisana przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, 

której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; 

załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki 

c) tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli recenzja wymieniona w punkcie b) została napisana 

w języku obcym innym niż angielski.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

Zgłoszenia należy składać do 30 kwietnia w Wydawnictwie. 

 



VI. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW 

1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione przez jury, w którego skład wchodzą wszyscy 

członkowie Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa oraz redaktor naczelny Wydawnictwa;  

3. Jury dokonuje wyboru prac konkursowych na podstawie recenzji oraz własnej oceny książek.  

4. Jury podejmuje decyzję przy obecności co najmniej 2/3 składu.  

5. Laureatów w każdej kategorii wyłania się w drodze głosowania, przy czym każdy członek jury 

może głosować tylko na jedną książkę.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 15 września danego roku. 

 

VII. NAGRODY 

1. W wyniku postępowania konkursowego jury przyzna nagrody ufundowane przez Prorektora 

ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.  

2. Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie 

w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia  

konkursu i przyznania nagrody. Nagroda obejmuje sfinansowanie wydania publikacji o objętości do 

15 ark. wydawniczych. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana  

jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu.  

3. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureatów egzemplarze książek opublikowanych 

w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

4. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na głównej stronie internetowej 

Uniwersytetu Gdańskiego i na stronach Wydawnictwa. 

5. Wręczenie nagród nastąpi podczas inauguracji roku akademickiego. Zwycięzcy zostaną pisemnie 

i telefonicznie poinformowani o przyznaniu nagrody i trybie jej odbioru.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prace zgłoszone na Konkurs w latach poprzednich nie mogą być zgłoszone po raz kolejny i nie 

będą rozpatrywane przez jury.  

2. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w 

przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa, w szczególności prawa 

autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.  

3. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.).  

4. W przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu Organizator  może 

wykluczyć go z udziału w Konkursie.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 


