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REGULAMIN  

dotyczący wyboru w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prac zgłaszanych  

do konkursu na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2021 lub 2022 roku  

w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3 

1. Konsorcjum PROGRES3 jest porozumieniem uczelni wyższych działających w obszarze 

przygranicznym Polski, Czech i Słowacji. Więcej informacji o konsorcjum znajduje się  

na stronie internetowej http://progres3.vsb.cz. 

2. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę doktorską, zwanego dalej „konkursem”, jest 

VSB – Technical University of Ostrava. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch rundach. Pierwsza runda odbywa się na 

właściwym uniwersytecie konsorcjum PROGRES3; druga – na poziomie konsorcjum. 

4. Niniejszy regulamin dotyczy organizacji rundy pierwszej konkursu.  

5. Obrona prac zgłoszonych do konkursu musi nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2022 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej 

„Uniwersytetem”. 

6. Prace zgłoszone do konkursu muszą dotyczyć następujących zagadnień: 

1) Economics, Finance and Management; 

2) Raw materials, Energy and The Environment; 

3) Health and Applications in Healthcare; 

4) Information Technology and Electrical Engineering; 

5) Competitive Engineering and Materials Research. 

7. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac obronionych w roku kalendarzowym 2021 lub 

2022. Zgłoszenia prac do konkursu autorzy dokonują samodzielnie. 

8. Przystąpienie do konkursu następuje po przekazaniu w formie elektronicznej (pliki pdf)  

do Działu Wsparcia Komitetów Naukowych (na adres e-mail monika.moraczewska 

@ue.katowice.pl, tytuł wiadomości: „Konkurs PROGRES3 na najlepszą pracę doktorską”,  

z oznaczeniem imienia i nazwiska autora) następujących dokumentów: 

1) formularza zgłoszeniowego;  

2) application form; 

3) pracy doktorskiej; 

4) recenzji pracy doktorskiej; 

5) streszczenia pracy w języku angielskim - streszczenie pracy powinno być przygotowane 

w języku angielskim i powinno obejmować co najmniej 5 stron (rekomendowane 10-

15 stron). Struktura streszczenia: 

a) cover sheet (name of school and faculty, designation “The summary of the 

dissertation”, the author's name, title of work, name of the study program and 

field, elaboration year), 

b) annotation (maximum one page), 

c) contents, 

d) an introduction to the issues and the current state of the topic, 
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e) aim of the thesis and used methods of work, 

f) a brief synopsis of the dissertation, 

g) results of the dissertation, contribution to the development of theory and social 

practice, 

h) the conclusion, suggestions and recommendations, 

i) a list of references. 

9. Termin zgłaszania prac do pierwszej rundy konkursu upływa w dniu 2 marca 2023 r.  

10. Na potrzeby pierwszej rundy konkursu powołuje się jury w składzie: 

1) Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej – przewodniczący jury; 

2) Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej – zastępca przewodniczącego 

jury;  

3) Dziekan Wydziału Ekonomii; 

4) Dziekan Wydziału Finansów; 

5) Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji; 

6) Dziekan Wydziału Zarządzania; 

7) Dziekan Szkoły Doktorskiej. 

11. Spośród wszystkich przyjętych prac w pierwszej rundzie konkursu, jury wybierze 

maksymalnie sześć prac w każdej kategorii wymienionej w ust. 6, które do dnia  

6 marca 2023 r. zostaną zgłoszone przez Uniwersytet do drugiej rundy konkursu.  

12. O wynikach pierwszej rundy konkursu autorzy wszystkich prac zostaną powiadomieni 

pocztą elektroniczną. 

13. Decyzja jury jest ostateczna. 

14. Pozostała część konkursu podlega postanowieniom regulaminu ogólnego konkursu, który 

jest dostępny na stronie http://progres3.vsb.cz/en/news/. 

15. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym 

regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

niniejszego regulaminu. 


