
 
REGULAMIN 

Nagrody Specjalnej Rektora UG  „Włączam płeć do badań” realizowanej w 

ramach projektu EU Horizon 2020 MINDtheGEPs  

(1) 

W ramach działań projektu MINDtheGEPs przyznawana będzie:  

- jedna doroczna nagroda za najwyżej ocenioną pracę magisterską uwzględniającą w 

badaniach perspektywę płci obiektu badań. 

oraz 

- jedna doroczna nagroda za najwyżej ocenioną pracę doktorską uwzględniającą w badaniach 

perspektywę płci obiektu badań. 

*Komisja ds. Nagrody zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, 

jeżeli jej członkowie stwierdzą, iż żadna z nadesłanych prac nie spełnia podstawowego 

wymogu konkursu, to znaczy nie uwzględnia perspektywy płci obiektu badań. 

 

(2) 

W 2022 roku można zgłaszać do konkursu prace będące podstawą nadania tytułu magistra/ 

stopnia doktora w Uniwersytecie Gdańskim w 2021 lub 2022 roku. 

(3) 

Prace do postępowania kwalifikacyjnego może zgłaszać autor, promotor pracy lub Dziekan 

Wydziału (za zgodą autora), na którym praca została wykonana.  

Zgłaszający przesyła mailowo do Komisji ds. Nagrody „Włączam płeć do badań” na adres 

marta.dziedzic@ug.edu.pl : 

- pracę magisterską lub doktorską w formacie pdf 

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)  

- podpisane klauzule zgody (załącznik 2, 3) i podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik 4) 

(4) 

1. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG) powołuje na wniosek Kierownika Projektu 

MINDtheGEPs w UG Komisję ds. Nagrody „Włączam płeć do badań”. W skład Komisji 

wchodzi 6 osób. Członkowie/członkinie Komisji ds. Nagrody wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego/cą oraz Sekretarza/kę Komisji ds. Nagrody.  

2. Do zadań Komisji ds. Nagrody należy ocena zgłoszonych prac magisterskich i doktorskich, 

przeprowadzenie konkursu i przyznanie nagród. 

3. Przy ocenie prac konkursowych Komisja ds. Nagrody „Włączam płeć do badań” w 

szczególności będzie oceniać: 
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a. sposób, w jaki autor/ka pracy włączył/a analizę płci do prowadzonych badań, 

b. w jaki sposób włączenie perspektywy płci do badań wpłynęło na efekt/innowacyjność 

badań, 

c. opublikowanie badań zawartych w pracy. 

 

(5) 

1. W 2022 roku nagrody za najwyżej ocenioną pracę magisterską i doktorską wynoszą 

odpowiednio 2000 zł i 3000 zł brutto. 

2. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Prace laureatów konkursu będą prezentowane na międzynarodowej konferencji Nauka i 

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju organizowanej przez Centrum Zrównoważonego 

Rozwoju UG we współpracy z zespołem MINDtheGEP, na co uczestnicy dokonując 

zgłoszenia pracy wyrażają zgodę. 

 

(6) 

1. Przebieg konkursu określa Harmonogram podany w ogłoszeniu o konkursie. Komisja ds. 

Nagród „Włączam płeć do badań” może dokonywać zmian Harmonogramu, za 

powiadomieniem w sposób określony w pkt 7.3. 

2. W kwestiach organizacyjnych dot. konkursu decyzje podejmuje Komisja ds. Nagrody. 

Komisja w szczególności może wzywać do wyjaśnień lub uzupełnienia złożonych 

dokumentów w wyznaczanych terminach. 

3. Decyzje Komisji ds. Nagrody „Włączam płeć do badań” są ostateczne. 

 

(7) 

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zgodę na treść niniejszego 

dokumentu/regulaminu konkursu. 

2. UG może w każdym czasie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania 

przyczyny. 

3. UG zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym 

dokumencie/regulaminie konkursu oraz załącznikach. O wszelkich zmianach UG będzie 

informował w sposób przyjęty dla ogłoszenia regulaminu. W przypadku zmian uczestnik 

może zrezygnować z udziału w konkursie w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.  


