REGULAMIN
KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO
NA WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ ZA ROK 2020

1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ogłasza konkurs na wyróżniającą się
rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących.
2. W konkursie mogą wziąć udział rozprawy doktorskie obronione w roku 2020r. Na konkurs
można zgłaszać wyłącznie rozprawy, które zostały wyróżnione przez organ uczelni lub radę
naukową PAN (Ustawa 2.0, art. 178.1) lub rady naukowe jednostek nadających stopień naukowy
doktora. Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa 31 marca 2021r.
3. Do konkursu powinny być zgłaszane rozprawy, w których podejmowane są istotne problemy z
zakresu pedagogiki i/lub edukacji, w tym o charakterze interdyscyplinarnym, rozstrzygane
nowatorskimi metodami i wnoszące nowe elementy do teorii pedagogicznej i/lub innowacyjne
rozwiązania do praktyki edukacyjnej.
4. Zgłaszana na konkurs rozprawa posiada co najmniej jedną, sporządzoną na potrzeby konkursu,
rekomendację, przygotowaną przez jej recenzenta, z wyraźnie sformułowanym wnioskiem o
wyróżnienie pracy przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
5. Rozprawy doktorskie spełniające powyższe warunki wraz z pismem przewodnim kierowanym
do Przewodniczącej PTP i rekomendacją recenzenta są przesyłane, w wersji elektronicznej, przez
autora rozprawy lub, za zgodą autora rozprawy, przez promotora, recenzenta lub organ uczelni
lub radę naukową PAN lub radę naukową jednostki, która na podstawie zgłaszanej rozprawy
nadała autorowi stopień naukowy doktora, na adres mailowy ptp.doktorat@gmail.com.
6. Wyróżnionej pracy, gdy zostanie ona opublikowana drukiem lub w wersji elektronicznej,
przysługuje prawo zamieszczenia informacji o wyróżnieniu przez Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne oraz logo Towarzystwa (na 2 stronie).
7. Informacja o laureatach (zawierająca imię i nazwisko autora, tytuł wyróżnionej rozprawy, imię
i nazwisko promotora, nazwę jednostki, której rada naukowa, na podstawie wyróżnionej
rozprawy nadała autorowi stopień naukowy doktora) jest zamieszczana każdego roku na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
8. Laureaci wyróżnionych prac otrzymują dyplom, który jest uroczyście wręczany podczas
najbliższego zjazdu delegatów, zjazdu pedagogicznego lub konferencji naukowej organizowanej
przez Towarzystwo, następujących po uzyskaniu wyróżnienia.
9. Materialnym dopełnieniem wyróżnienia jest nagroda finansowa, której źródłem jest
Sponsorowany Fundusz Nagród PTP, zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego z 18
stycznia 2018 roku.
10. Kapitułę konkursu stanowi Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego.

