
Regulamin 

Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych Studenckich 

Kół Naukowych 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Ogólnopolski Konkurs Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych (OKSKN) organizowany 

jest przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych w ramach działalności statutowej 

Towarzystwa. 

2. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów 

medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu 

naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych 

 

§2. 

Tematyka Konkursu 

1. Tematyka Konkursu obejmuje szeroko pojęte zagadnienia z zakresu nauk weterynaryjnych.  

2. Tematyka prac nie może obejmować opracowań mających jakikolwiek charakter 

marketingowy, a w szczególności oceny skuteczności działania ani porównania skuteczności 

działania produktów leczniczych weterynaryjnych, wyrobów i produktów medycznych ani 

pasz 

3. Do Konkursu zgłaszane są prace mające charakter badawczy. 

§3. 

Uczestnicy Konkursu 

1. W konkursie biorą udział pojedyncze osoby lub zespoły osób będących autorami zgłaszanych 

prac konkursowych z uwzględnieniem §9. p. 2, 3, 4 

2. Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu muszą pochodzi z tej samej szkoły wyższej w 

Polsce 

3. Jedna szkoła wyższa może być reprezentowana przez dowolną liczbę osób lub zespołów, o 

których mowa w §3. p. 1. 2. Niniejszego regulaminu. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie studenci szkół wyższych oraz absolwenci, którzy 

ukończyli szkołę wyższą w roku kalendarzowym, w którym rozstrzygana jest dana edycja 

Konkursu 

5. Przynajmniej połowa z autorów zgłaszanej pracy musi być studentami kierunku weterynaria 

§4. 

Komisja Konkursowa 

1. Siedzibą Komisji Konkursowej jest lokal ZG PTNW mieszczący się pod adresem  

ZG PTNW  

Ul. Nowoursynowska 159C 

02-776 Warszawa 

Tel/fax: 0-22-5936 

Email: ptnw@sggw.pl 

2. Komisja Konkursowa składa się z: 

a. Przewodniczącego, którego powołuje i odwołuje ZG PTNW 

b. Zastępcy Przewodniczącego, którym jest zawsze Sekretarz Naukowy PTNW 

mailto:ptnw@sggw.pl


c. Prezes Zarządu Głównego PTNW  

d. Sekretarza, którego powołuje i odwołuje ZG PTNW 

e. Członków którymi są Prodziekani właściwi do spraw studenckich Wydziałów 

Medycyny Weterynaryjnej w Polsce 

3. W przypadku, gdy prodziekan właściwy ds. studenckich został Przewodniczącym, zastępcą 

przewodniczącego, lub Sekretarze Komisji wyznacza on na swoje miejsce inna osobę z 

macierzystego wydziału, która pełni obowiązki Członka Komisji 

4. Komisja Konkursowa podejmuje swoje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów(50% osób biorących udział w głosowaniu +1 głos). W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Zastępcy przewodniczącego, a 

w razie ich nieobecności Sekretarza. 

5. Komisja konkursowa czuwa nad przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz jest odpowiedziana 

za merytoryczną organizację Konkursu, w tym w szczególności zapewnienia właściwej i 

bezstronnej oceny prac konkursowych. 

§5. 

Sekretariat Konkursu 

1. Sekretariat Konkursu tworzą: Przewodniczący Komisji Konkursowej, Prodziekan właściwy d.s. 

studenckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie i Sekretarz Komisji 

Konkursowej 

2. W przypadku gdy Prodziekan właściwy d.s. studenckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

w Warszawie został Przewodniczącym, lub Sekretarzem Komisji w skład Sekretariatu 

Konkursu wchodzi także osoba pełniąca obowiązki Członka Komisji zgodnie z §4. P. 3 

niniejszego Regulaminu. 

3. Sekretariat Konkursu podejmuje swoje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów (50% osób biorących udział w głosowaniu +1głos). W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Prodziekan właściwego d.s. 

studenckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. 

4. Sekretariat Konkursu jest odpowiedzialny za techniczną organizację Konkursu, a w 

szczególności organizację pracy Komisji Konkursowej, podanie do publicznej wiadomości 

Regulaminu i terminarza Konkursu, kwalifikowanie prac do Konkursu, prowadzenie wszelkiej 

korespondencji oraz wszelkie kontakty ze sponsorem Konkursu. 

5. Sekretariat Konkursu corocznie poda do publicznej wiadomości sprawozdanie z danej edycji 

Konkursu zawierające w szczególności informacje, o których mowa w §8. P.11. 

§6. 

Terminarz Konkursu 

Kolejne edycje Konkursu odbywają się corocznie 

Sekretariat Konkursu poda na początku każdego roku akademickiego do publicznej wiadomości 

terminarz Konkursu obejmujący co najmniej termin zgłaszania prac i datę ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

W szczególnych sytuacjach Sekretariat Konkursu ma prawo do zmiany dat o których mowa w §6. 

P.1 i 2 niniejszego Regulaminu. 

Informacja o zmianach terminarza Sekretariat Konkursu poda do publicznej wiadomości  



§7. 

1. Prace konkursowe są wykonywane pod kierunkiem opiekuna naukowego, ale muszą one 

stanowić efekt samodzielnej pracy uczestników konkursu. 

2. Prodziekan właściwy ds. studenckich podejmuje decyzję, kto może być opiekunem 

naukowym pracy zgłaszanej do konkursu z danego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i 

potwierdza na formularzu identyfikacyjnym (załącznik nr.2 do regulaminu), że praca 

odpowiada wymaganiom niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy konkursu, w rozumieniu §3. P. 1, mogą być w danej edycji konkursu autorami, 

lub współautorami wielu prac.  

4. Na konkurs mogą być również zgłaszane prace biorące udział w innych konkursach, a 

także prace już opublikowane w jęz. polskim, lub angielskim w okresie do 3 lat licząc od 

daty zgłoszenia pracy o której mowa w §6. P.2  

5. Prace konkursowe muszą być przygotowane w formie pisemnej zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Objętość prac (wraz z tabelami, 

rycinami i piśmiennictwem) nie może przekraczać 10 stron. 

6. Uczestnicy Konkursu przesyłają pocztą, lub dostarczają osobiście prace konkursowe w 3 

egzemplarzach do siedziby Komisji Konkursowej. 

7. Wraz z pracami uczestnicy przesyłają wypełniony i podpisany przez właściwe osoby 

formularz identyfikacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

8. W Konkursie biorą udział tylko prace zakwalifikowane po raz pierwszy. 

9. Prace przygotowane niezgodnie z Regulaminem, zgłaszane do konkursu po raz kolejny, 

lub zgłoszone po terminie nie będą zakwalifikowane do konkursu i nie podlegają ocenie. 

10. Za dzień złożenia pracy uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej 

prace konkursowe, lub datę potwierdzenia dostarczenia pracy do siedziby Komisji 

Konkursowej. 

11. Sekretariat Konkursu po sprawdzeniu otrzymanych prac i formularza zgłoszeniowego pod 

względem formalnym podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracy, w szczególności 

rozstrzygając o zgodności pracy z Regulaminem  

 

§8. 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace zakwalifikowane zgodnie z §7. Niniejszego Regulaminu zostaną utajnione. 

Utajnienie zostanie dokonane przez Sekretariat Konkursu. 

2. Utajnienie polega na nadaniu pracy unikalnego numeru składającego się z 7 cyfr. Cztery 

pierwsze cyfry stanowią rok rozstrzygnięcia konkursu a 3 ostatnie są kolejnymi numerami 

prac w danej edycji. Numer ten zostanie naniesiony na wszystkie egzemplarze pracy oraz 

na formularz identyfikacyjny.  

3. Jedna odbitka pracy wraz  formularzem identyfikacyjnym pozostają w Sekretariacie 

Konkursu.  

4. Sekretariat Konkursu prześle po jednym egzemplarzu pracy do losowo wybranego 

Członka Komisji Konkursowej pochodzącego z innego niż autorzy pracy Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej z prośbą o recenzję w ściśle określonym czasie. 

5. Członek Komisji Konkursowej dokona osobiście recenzji pracy lub powierzy tę czynność 

innej wyznaczonej przez siebie osobie będącej pracownikiem naukowo-dydaktycznym, 

naukowym, lub dydaktycznym macierzystego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. 



6. Osoba recenzująca bezstronnie z zachowaniem zasad poufności oceni pracę zgodnie z 

formularzem recenzji stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

Wypełniony i podpisany formularz zostanie przesłany na adres Komisji Konkursowej. 

7. Do każdej pracy Sekretariat Konkursu na podstawie dwu recenzji obliczy średnią liczbę 

punktów. W przypadku braku recenzji mimo upłynięcia terminu jej złożenia Sekretariat 

Konkursu wyznaczy jednego, lub dwu nowych recenzentów. 

8. Sekretariat Konkursu kierując się zasadami zawartymi w §8. P.7 dokona rankingu 

wszystkich prac. 

9. W przypadku uzyskania w rankingu jednakowej liczby punktów przez kilka prac 

Sekretariat Konkursu wyłoni spośród nich jedną prace na drodze losowania  

10. Kierując się zasadami zawartymi w §8. P.8 i 9 Sekretariat Konkursu wybierze Laureatów 

Konkursu, o których mowa w §9. P.4 niniejszego Regulaminu 

11. Sekretariat Konkursu sporządzi protokół z przeprowadzonej procedury oceny prac i 

dołączy do niego formularze recenzji. Dokumentacja ta wraz z jednym egz. pracy, o 

którym mowa w §8. P.3 niniejszego regulaminu stanowi dokumentację Konkursu i jest 

przechowywane w siedzibie Komisji Konkursowej przez okres minimum 3 lat. 

12. Sekretariat Konkursu poda do publicznej wiadomości dane dotyczące prac, które 

wpłynęły na konkurs(imiona i nazwiska autorów, tytuł, ośrodek akademicki) oraz listę 

laureatów Konkursu. 

13. Wszelkie inne informacje dotyczące przebiegu oceny prac, w tym w szczególności 

dotyczące recenzentów pozostają poufne. Dostęp do informacji poufnych mają osoby 

wchodzące w skład Komisji Konkursowej oraz ZG PTNW. 

§9. 

Nagrody 

1. W każdej edycji Konkursu będą przyznawane: 1 nagroda główna i 3 wyróżnienia 

2. Nagroda główna przyznana zostaje czterem pierwszym autorom najlepszej pracy w danej 

edycji Konkursu. 

3. Wyróżnienia przyznane zostają czterem pierwszym autorom jednej najlepszej pracy z 

każdego z pozostałych Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej. 

4. Wszyscy autorzy prac o których mowa w §9. P.2 i 3 noszą miano Laureatów danej edycji 

Konkursu. 

5. Komitet Organizacyjny może odstąpić od przyznania jednej lub kilku nagród w danej 

edycji Konkursu. 

6. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie inauguracji roku akademickiego lub 

innej uroczystości o charakterze wydziałowym na macierzystych dla Laureatów 

Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej. 

7. Wręczenia nagród dokonują Prodziekani właściwi d.s. studenckich wraz z 

przedstawicielami sponsora Konkursu. 

§10. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu oraz wszystkie jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez ZG 

PTNW.  

2. Jedynie ZG PTNW ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ZG PTNW. 



Warszawa 29.04.2009r. 


