REGULAMIN
konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu
medycznej diagnostyki laboratoryjnej napisane i obronione
w latach 2012- 2013
1. Założenia ogólne
1.1. Organizatorami konkursu oraz fundatorami nagrody dla najlepszych prac
magisterskich z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej są: Fundacja Rozwoju
Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki
Laboratoryjnej.
1.2. Celem konkursu jest wyróżnienie trzech najlepszych prac magisterskich z zakresu
medycznej diagnostyki laboratoryjnej, których obrona będzie miała miejsce w latach
akademickich 2011/2012 i 2012/2013, poświęconych zagadnieniom medycznej
diagnostyki laboratoryjnej.
Nagrody przyznane drogą konkursu mają na celu motywowanie magistrantów oraz ich
opiekunów do zgłębiania naukowego aspektu medycyny laboratoryjnej oraz
stosowania diagnostyki laboratoryjnej w praktyce klinicznej.
1.3. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
- prof. dr hab. Jerzy Naskalski – Przewodniczący Komisji
- prof. dr hab. Milena Dąbrowska
- prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
- prof. dr hab. Jan Kulpa
- prof. dr hab. Grażyna Odrowąż - Sypniewska
- prof. dr hab. Bogdan Solnica
1.4. Komisja Konkursowa jest uprawniona do przyznania nagrody pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia. W ramach każdego ze stopni, nagrody otrzymują autor i opiekun
nagrodzonej pracy.
2. Tryb zgłaszania prac do nagrody
2.1. Do zgłaszania prac uprawnione są Władze Uczelni/Wydziału oraz opiekunowie.
2.2. Zgłoszenie prac do konkursu na formularzu stanowiącym załącznik niniejszego
Regulaminu należy przesłać na adres Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
w Krakowie: 31- 231 Kraków, ul. Bociana 22.
2.3. Termin zgłaszania prac do nagrody upływa z dniem 1 października 2013 r.
Ewentualne zmiany tego terminu będą ogłoszone w kwartalniku ,,Diagnostyka
Laboratoryjna” oraz na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Diagnostyki
Laboratoryjnej pod adresem www.diaglab.pl
3. Tryb rozpatrywania zgłoszeń
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3.1. Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej dokonuje formalnej oceny zgłoszeń,
pod kątem wymogów określonych w punkcie 2.
3.2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia warunków formalnych określonych w punktach 2.1 i 2.2
Regulaminu, Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej pisemnie zawiadamia
o tym fakcie podmiot zgłaszający.
3.3. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie Komisji
Konkursowej. W celu zapewnienia obiektywnej oceny, Komisja Konkursowa ocenia
wyłącznie odpisy prac magisterskich zgłoszonych do konkursu, tym samym nie ma
wglądu w dane podmiotu zgłaszającego oraz autora pracy.
3.4. Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej wyłącza z Komisji Konkursowej
w zakresie oceny pracy magisterskiej osoby, które są członkami Komisji
Konkursowej, a jednocześnie reprezentują uczelnię, z której pochodzi praca
magisterska.
3.5. Prace Komisji Konkursowej mają charakter poufny.
3.6. Dane autorów i opiekunów zostają przekazane Komisji Konkursowej przez Fundację
Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, po dokonaniu wyboru trzech najlepszych prac i
złożeniu w Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej protokołu postępowania
konkursowego.
3.7. Uchwały Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich żaden tryb
odwoławczy.
3.8. Wyniki konkursu podawane są do wiadomości podmiotu zgłaszającego, a także
publikowane na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
oraz w kwartalniku „Diagnostyka Laboratoryjna”.
4. Kryteria oceny prac konkursowych
4.1. Komisja Konkursowa ocenia tylko te prace, których zgłoszenia spełniają wymogi
określone w punktach 2.1 i 2.2 niniejszego Regulaminu. Kopie prac w celu oceny
członkowie Komisji otrzymują od Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.
4.2. Prace konkursowe są oceniane i punktowane według następujących kryteriów:
1.Związek tytułu pracy i słów kluczowych z treścią zawartą w pracy
[0-10 pkt.]
2. Związek problemów poruszonych w pracy dyplomowej z pracą zawodową diagnosty laboratoryjnego
[0-10 pkt.]
3.Metodyka badań (dobór właściwych metod badawczych i
umiejętność ich zastosowania)
[0-10 pkt.]
4. Oryginalność ujęcia tematu i elementy nowatorskie w pracy
[0-10 pkt.]
5. Potencjalna przydatność wyników w praktyce
[0-10 pkt.]
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6.Umiejętność sformułowania i rozwiązania problemu badawczego
[0-10 pkt.]
7. Poprawność formułowania wniosków
[0-10 pkt.]
8. Dyskusja wyników badań i ocena danych z piśmiennictwa
[0-10 pkt.]
9. Cytowana literatura (aktualność, kompletność danych bibliograficznych, poprawność cytowań)
[ 0-5 pkt.]

10. Jasność wywodu, poprawność językowa, poprawność składniowa, gramatyczna i ortograficzna
pracy. Kompletność i poprawność rysunków, tabel i innych załączników graficznych
[0-15 pkt.]
ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY suma punktów
[0-100]

4.3. Ocena ma charakter punktowy. Minimalna liczba punktów niezbędnych
do uzyskania nagrody wynosi 75.
4.4. O przyznaniu nagrody decyduje łączna liczba punktów przyznanych według zasad
wskazanych powyżej.
4.5. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby punktów przez żadną z prac,
nagrody nie zostają przyznane.
4.6. W przypadku równej liczby punktów Komisja może wyłonić zwycięską pracę
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów lub podzielić nagrodę pomiędzy tych
kandydatów w równej wysokości.
4.7. Dane identyfikujące autora i promotora nagradzanych prac Komisja Konkursowa
otrzymuje od Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej po zakończeniu prac Komisji
i przedstawieniu protokołu.
5. Wysokość i tryb wypłaty nagrody
5.1. Nagrody w Konkursie są przyznawane w wysokości:
a) za uzyskanie nagrody pierwszego stopnia:
- dla magistranta- kwota 7.500 zł
- dla opiekuna- kwota 7.500 zł
b) za uzyskanie nagrody drugiego stopnia:
- dla magistranta- kwota 5.000 zł
- dla opiekuna - kwota 5.000 zł
c) za uzyskanie nagrody trzeciego stopnia:
- dla magistranta- kwota 2.500 zł
- dla opiekuna - kwota 2.500 zł
5.2. Nagrodę wypłaca Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.
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6. Postanowienia końcowe
6.1. Streszczenia wszystkich nagrodzonych prac będą publikowane w czasopiśmie
„Diagnostyka Laboratoryjna” po odpowiednim ich przygotowaniu do druku przez
autorów zgodnie z regulaminem publikowania prac w „Diagnostyce Laboratoryjnej”.
6.2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu. Ewentualne zmiany będą obowiązywały po opublikowaniu
w kwartalniku ,,Diagnostyka Laboratoryjna” oraz na stronie internetowej Fundacji
Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.
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Konkurs
na najlepsze prace magisterskie z zakresu medycznej
diagnostyki laboratoryjnej napisane i obronione
w latach 2012- 2013

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Instrukcja:
Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.diaglab.pl
Kartę należy wypełniać w wersji elektronicznej, zachowując oryginalne ustawienia i formatowania
dokumentu. Nie należy wypełniać w wersji elektronicznej jedynie pól z szarym tłem. Pola te należy
uzupełnić po wydrukowaniu dokumentu (odręczne podpisy oraz pieczęcie, bez których karta jest
nieważna).
Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Bociana 22
31- 231 Kraków
z dopiskiem: Konkurs na najlepsze prace mgr z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
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INFORMACJE O AUTORZE
Imię i nazwisko autora pracy
Adres korespondencyjny:
Ulica, nr domu/mieszkania
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
INFORMACJE O UCZELNI
Pełna nazwa uczelni
Adres:
Ulica, nr budynku
Kod pocztowy, miasto
Kierunek studiów
Wydział lub inna jednostka
organizacyjna, w której
obroniono pracę magisterską
INFORMACJE O PRACY
Tytuł pracy
Data obrony
Stopień naukowy, imię i
nazwisko promotora pracy
Kontakt do opiekuna pracy
(obowiązkowo telefon i/lub e-mail,
ewent. adres korespondencyjny)

Stopień naukowy, imię i
nazwisko recenzenta pracy
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe.
Data i czytelny podpis autora
pracy:

Data, pieczęć i podpis Rektora/Dziekana lub pracownika
sekretariatu/dziekanatu Uczelni:

Oświadczam, iż jestem autorem/ką pracy magisterskiej zgłaszanej do Konkursu na najlepsze prace magisterskie z
zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej i przysługują mi do niej pełne prawa autorskie. Załączona praca
magisterska na nośnikach elektronicznych jest tożsama z wersją przedstawioną do obrony na uczelni. Akceptuję
Regulamin konkursu. W przypadku wygranej w Konkursie zgadzam się na publikację mojego imienia i nazwiska, z
podaniem tytułu pracy, nazwy uczelni, a także streszczenia pracy i CV autora. Oświadczam, iż nie roszczę praw do
zwrotu materiałów przekazanych wraz z niniejszą kartą zgłoszeniową. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883).

Data i czytelny podpis autora pracy:

Załączniki:
1.
2.

Praca magisterska w wersji elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD (1 szt.)
CV autora pracy magisterskiej.

