
Warunki konkursu na najlepszą pracę doktorską w zakresie 

geomorfologii 
 

Nawiązując do Statutu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (§9, p.19) oraz Regulaminu nadania 

dyplomu im. Stefana Kozarskiego za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geomorfologii co roku 

ogłaszany jest konkurs na najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii w danym roku 

kalendarzowym. 

Zgłoszone wnioski są rozpatrywane przez Komisję ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów 

Polskich za najlepszą pracę doktorską, której członkowie powoływani są przez Zarząd Główny SGP. 

Zapraszając do zgłaszania kandydatów do konkursu, uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków wraz 

z rozprawą i opinią promotora w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf) na adres elektroniczny 

Zarządu Głównego SGP – sgp@sgp.org.pl lub adres pocztowy – Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, w 

terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego. 

Regulamin nadania dyplomu im. Stefana Kozarskiego za najlepszą 

rozprawę doktorską w zakresie geomorfologii 

a) Rozprawa doktorska zgłoszona do wyróżnienia dyplomem winna obejmować problematykę 

geomorfologiczną. 

b) Rozprawa, która ma być wyróżniona dyplomem, została obroniona w roku poprzedzającym 

nadanie dyplomu. 

c) Kandydat do dyplomu nie może przekroczyć 35 roku życia. 

d) Rozprawa w maszynopisie wraz z pełną dokumentacją albo jako publikacja/cykl publikacji 

winna być przedstawiona w postaci pliku pdf. 

e) Do wniosku o nadanie dyplomu musi być dołączona krótka opinia merytoryczna promotora o 

rozprawie. 

f) Rocznie nadaje się tylko jeden dyplom za rozprawę doktorską (albo więcej, jeżeli kilka prac 

uzyskało taką samą najwyższą ocenę), która wyróżnia się wysokim poziomem 

przedstawionego problemu naukowego, oryginalnością i walorami formalnymi. Jeśli 

zgłoszone rozprawy nie spełniają tych wymogów, dyplomu za dany rok nie nadaje się. 

g) W celu dokonania oceny poziomu zgłoszonych rozpraw doktorskich Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich powołuje Komisję ds. Nagrody Stowarzyszenia 

Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii. 

h) Wynik konkursu jest ogłaszany co roku na stronie internetowej SGP, a laureatowi konkursu 

wręczany jest Dyplom im. Stefana Kozarskiego za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie 

geomorfologii. 


