Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu dla Początkujących Naukowców
z Zakresu Przemysłu 4.0 organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
I.

ZAKRES

I CELE KONKURSU

§1
Konkurs obejmuje opublikowane prace naukowe z zakresu Przemysłu 4.0. Przez publikacje
naukowe należy rozumieć artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, studia przypadków oraz
monografie.
§2
Celem konkursu jest:
a) dążenie do stałego podnoszenia jakości publikacji naukowych;
b) propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie publikacji naukowych
w drodze ich prezentacji i dyskusji naukowych w czasie Konferencji, w czasopiśmie
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management, w uczelniach oraz
na innych krajowych i regionalnych konferencjach, a także sympozjach naukowych,
dotyczących innowacji w zarządzaniu produkcją.
c) pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń
w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach: cyfryzacji i robotyzacji
procesów produkcyjnych, cyfryzacji zarządzania produkcją oraz integracji systemów.
d) promowanie rozwoju karier naukowych początkujących naukowców.

II.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
§3

W konkursie mogą wziąć udział opublikowane prace naukowe początkujących naukowców
należących do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), minimum od początku
2020 roku. Poprzez termin początkujący naukowiec należy rozumieć osobę rozpoczynającą
karierę naukową z tytułem magistra, nie posiadającą stopnia doktora.
§4
1. Publikacje naukowe na konkurs składają autorzy w swoim Oddziale PTZP. Jedna praca
może być zgłoszona do konkursu tylko w jednym Oddziale PTZP.
2. Każdy członek PTZP ma prawo zgłosić przewodniczącemu swojego Oddziału PTZP
(http://www.ptzp.org.pl/s24/Wladze_PTZP) pracę osoby spełniającej kryteria na konkurs.
3. W konkursie biorą udział tylko opublikowane prace naukowe.
4. Dopuszcza się zgłaszanie publikacji nagrodzonych i wyróżnionych w innych konkursach.
5. Publikacje mogą być indywidualne lub zespołowe.
6. W publikacjach zespołowych wszyscy autorzy muszą spełniać warunek wyrażony w § 3.
Dopuszcza się też publikacje, w których autorami są: poczatkujących naukowiec i Jego
opiekun naukowy. Przy czym wkład własny opiekuna początkującego naukowca nie może
przekroczyć 30%.
7. Zgłoszenie publikacji na konkurs obejmuje:
a) publikację naukową w formie elektronicznej (pdf publikacji, skan),

b) syntetyczne dane o autorze (Załącznik nr 1).

III.

ORGANIZACJA KONKURSU
§5

1. III edycja Konkursu obejmuje publikacje z lat 2020-2021. Konkurs jest orgaznizowany
w cyklu dwuletnim.
2. Oddział PTZP powołuje Komisję Nominującą. Przewodniczącym Komisji Nominującej
Oddziału PTZP jest każdorazowo przewodniczący danego Oddziału. W skład
poszczególnych komisji wchodzą członkowie Oddziału PTZP w liczbie od trzech
do pięciu.
3. Recenzenta pracy, posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego, powołuje
Komisja Nominująca.
4. W danym roku konkursowym Komisja Nominująca, bazując na przygotowanych
recenzjach (wzór arkusza recenzji zawiera Załącznik nr 2), większością głosów nominuje
do nagrodzenia lub wyróżnienia jedną, najlepszą zgłoszoną publikację w ramach jednego
Oddziału PTZP.
5. Przewodniczący poszczególnych Oddziałów PTZP przesyłają najlepsze, nominowane do
nagrodzenia lub wyróżnienia prace na opolski adres PTZP. Do konkursu może być
zgłoszona w ramach jednego Oddziału PTZP jedna publikacja. Przesłanie najlepszych
publikacji naukowych powinno nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku.
6. Zarząd PTZP powołuje Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu dla Początkujących
Naukowców z zakresu Przemysłu 4.0, zwaną dalej Kapitułą Konkursu, w składzie:
Przewodnicząca Kapituły: dr hab. inż. Katarzyna Halicka
Członkowie Kapituły:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
dr hab. inż. Cezary Grabowik
dr hab. inż. Marcin Knapiński
7. Kapituła Konkursu większością głosów przyznaje pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz
wyróżnienia.
8. Kapituła Konkursu może odstąpić od przyznania nagrody danego stopnia.
§ 6
Recenzje opracowane w imieniu PTZP powinny zawierać merytoryczną ocenę publikacji
naukowych zgłoszonych na Konkurs, dotyczącą w szczególności:
1) istotności tematu publikacji,
2) przedstawienia rozwiązań innowacyjnych w zakresie Przemysłu 4.0,
3) możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy,
4) adekwatności doboru literatury krajowej i obcojęzycznej,
5) edytorskiego poziomu pracy.
§7
Zadania i harmonogram prac:
1. Ustalenie formalnej poprawności zgłoszonych na konkurs publikacji naukowych, zgodnie
z postanowieniami § 4.
2. Zorganizowanie przez Oddziały PTZP posiedzenia Komisji Nominującej i wytypowanie
do nagrodzenia lub wyróżnienia, w oparciu o dokumentację publikacji naukowych,
pisemne opinie recenzentów oraz dyskusję, jednej, najlepszej pracy dla Oddziału.
3. Opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Nominującej (wzór protokołu stanowi
Załącznik nr 3).

4. Zorganizowanie posiedzenia Kapituły Konkursu i przyznanie pierwszego, drugiego
i trzeciego miejsca oraz wyróżnień.
5. Powiadomienie autorów publikacji naukowych oraz ich uczelni, a także wydawców
publikacji o nagrodzie i wyróżnieniach przyznanych przez Kapitułę Konkursu.
6. Opracowanie protokołu z posiedzenia Kapituły Konkursu (wzór protokołu stanowi
Załącznik nr 4).
7. Kapituła Konkursu kończy działanie 31 stycznia 2022 roku. Obrady Kapituły Konkursu są
tajne, a decyzje ostateczne.

IV.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§8

1. Zarząd PTZP ustalił na lata 2020-2021 następujące wysokości nagród:
pierwsze miejsce - 1500 zł, drugie miejsce - 1000 zł, trzecie miejsce - 500 zł.
2. Kapituła Konkursu przyznaje wyróżnienia za publikacje naukowe nadesłane na Konkurs.
Wyróżnienia te nie są honorowane pieniężnie.
3. Nagrody oraz dyplomy dla nagrodzonych i wyróżnionych zostaną wręczone podczas
konferencji Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Zakopanem.
4. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy, a także tytuły ich prac zostaną podane na stronie
internetowej PTZP.

Załącznik nr 1

INFORMACJE O AUTORZE
1.

Imię i nazwisko

2.

Rok urodzenia

3.

Adres zamieszkania
Telefon kom.
Adres e-mail

4.

Tytuł publikacji, rok
publikacji, nazwa czasopisma
i wydawca, liczba punktów,
które posiada czasopismo.

5.

Słowa kluczowe

6.

Nazwa uczelni i wydziału
(instytutu)

7.

Oddział PTZP

PRACY

W związku z rozporządzeniem "RODO" oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją z
siedzibą główną w Opolu, przy ul. Katowickiej 65/5 moich danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych - kontakt w tej sprawie: biuro@ptzp.org.pl

Załącznik nr 2
Data:

FORMULARZ RECENZJI

publikacji naukowej zgłoszonej do konkursu dla Początkujących Naukowców
z zakresu Przemysłu 4.0
organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
RECENZENT:
TYTUŁ I STOPIEŃ
NAUKOWY:
IMIĘ I NAZWISKO:
INSTYTUCJA:

Tytuł pracy:

TAK

1

Czy praca odpowiada tematyce?

2

Czy tytuł pracy jest adekwatny do treści?

3

Czy praca posiada charakter oryginalny i wnosi nową wiedzę w zakresie
przemysłu 4.0?

4

Czy praca jest poprawna merytorycznie?

5

Czy wyniki pracy mogą mieć zastosowanie praktyczne?

6

Czy wybór prezentowanej literatury jest trafny
i wystarczający?

NIE

Część opisowa recenzji zawierająca wniosek o nagrodzenie pracy lub jej wyróżnienie:

podpis recenzenta

CZĘŚCIOWO

Załącznik nr 3
Protokół z zebrania Komisji Nominującej Ogólnopolskiego Konkursu
dla Początkujących Naukowców z zakresu Przemysłu 4.0
Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
W dniu .............................................. Komisja Nominująca w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

wyłoniła do nagrodzenia najlepszą publikację naukową zgłoszoną na Ogólnopolski Konkurs
dla Początkujących Naukowców z zakresu Przemysłu 4.0
Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
W Oddziale…………………………. PTZP zgłoszono w sumie .......... prac(e).
Komisja, bazując na przygotowanych recenzjach, wyłoniła do nagrodzenia lub wyróżnienia
następującą publikację naukową:
Autor publikacji
Tytuł publikacji
Recenzent
Dane o autorze pracy: ulica …………………………………………… nr…………kod pocztowy………………
miejscowość………………………………………… nr konta Bank/Oddział……………………………………..

Podpisy członków Komisji Nominującej:
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
…………………………………..

W związku z rozporządzeniem "RODO" oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją z
siedzibą główną w Opolu, przy ul. Katowickiej 65/5 moich danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych - kontakt w tej sprawie: biuro@ptzp.org.pl

Załącznik nr 4
Protokół z zebrania Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu dla Początkujących Naukowców
z zakresu Przemysłu 4.0
Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
W dniu .............................................. Kapituła Konkursu w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

dokonała oceny najlepszych publikacji naukowych zgłoszonych na Ogólnopolski Konkurs dla
Poczatkujących Naukowców Przemysłu 4.0, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Do Konkursu zgłoszono w sumie ............ prac.
Kapituła Konkursu, bazując na przesłanych przez Oddziały PTZP dokumentach nagrodziła
najlepsze publikacje naukowe:
Miejsce pierwsze:
Autor publikacji
Tytuł publikacji
Recenzent
Oddział PTZP
Dane o autorze pracy: ulica …………………………………………… nr…………kod pocztowy………………
miejscowość………………………………………… nr konta Bank/Oddział……………………………………..

Miejsce drugie:
Autor publikacji
Tytuł publikacji
Recenzent
Oddział PTZP
Dane o autorze pracy: ulica …………………………………………… nr………….kod pocztowy………………
miejscowość………………………………………… nr konta Bank/Oddział……………………………………..

Załącznik nr 4 str.1

Miejsce trzecie:
Autor publikacji
Tytuł publikacji
Recenzent
Oddział PTZP
Dane o autorze pracy: ulica …………………………………………… nr………….kod pocztowy………………
miejscowość………………………………………… nr konta Bank/Oddział……………………………………..

Pozostałe nadesłane prace otrzymują wyróżnienie:
Wyróżnienie I
Autor publikacji
Tytuł publikacji
Recenzent
Oddział PTZP

Wyróżnienie II
Autor publikacji
Tytuł publikacji
Recenzent
Oddział PTZP

Podpisy członków Kapituły Konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

W związku z rozporządzeniem "RODO" oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją z
siedzibą główną w Opolu, przy ul. Katowickiej 65/5 moich danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych - kontakt w tej sprawie: biuro@ptzp.org.pl

Załącznik nr 4 str.2

