SEKCJA STUDENCKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

MŁODA FARMACJA
ODDZIAŁ ŁÓDŹ

REGULAMIN KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH WYDZIAŁU
FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
1. Organizatorem Konkursu Prac Magisterskich są Władze Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod przewodnictwem Dziekan Wydziału
prof. dr hab. n. farm. Elżbiety Mikiciuk – Olasik, oraz Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego MŁODA FARMACJA ŁÓDŹ.
2. Konkurs odbędzie się 8 maja bieżącego roku. Godzina oraz sala zostaną podane
w późniejszym terminie.
3. W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy obronili pracę magisterską w roku
akademickim 2012/2013 na kierunkach Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia.
4. Członkowie
Sekcji
Studenckiej
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
MŁODA FARMACJA ŁÓDŹ, którzy biorą czynny udział w konkursie, nie mogą być Członkami
Komitetu Organizacyjnego ani pomagać przy organizacji wydarzenia.
5. Aby
wziąć
udział
w
Konkursie
należy
wysłać
mail
na
adres
konkurspracmagisterskich@gmail.com z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres
mailowy, nr telefonu komórkowego, kierunek studiów, tytuł pracy magisterskiej, nazwa
jednostki naukowej, w której była realizowana praca magisterska, imię i nazwisko Promotora
pracy.
6. Jury Konkursu wybierane jest przez Komitet Organizacyjny.
7. W skład Jury wchodzą profesorowie Wydziału Farmaceutycznego, pracownicy naukowi oraz
studenci (nie więcej niż 20% składu jury).
8. Jury ocenia prace wg następujących kryteriów: sposób prezentacji ( 40%), prowadzenie
dyskusji (50%), ocena naukowa i merytoryczna (10%).
9. Praca wygłaszana podczas Konkursu powinna być przygotowana w formie prezentacji
multimedialnej w programie Power Point. Chęć korzystania z innego programu należy zgłosić
Komitetowi organizacyjnemu drogą mailową do 30 kwietnia.
10. Limit czasowy na prezentację wynosi 10 minut. Przewidziane jest dodatkowe 10 minut na
dyskusję.
11. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia bieżącego roku.
12. Uczestnik we własnym zakresie jest zobowiązany do poinformowania Promotora Pracy
o chęci wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania jego zgody przed dokonaniem zgłoszenia.
13. Do 3 maja uczestnik jest zobowiązany do wysłania na adres mailowy podany przez
Organizatorów Konkursu abstraktu swojej pracy magisterskiej. Powinien on zawierać opis
celu pracy magisterskiej oraz nie powinien przekraczać 250 słów.
14. Limit uczestników w Konkursie to 10 wystąpień. W przypadku większego zainteresowania,
zostanie przeprowadzony wstępny etap, w którym zostanie wyłonione 10 najlepszych prac na
podstawie przesłanego abstraktu. Wyniku wstępnego etapu zostaną ogłoszone 4 maja.
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15. Prezentacja multimedialna uczestników powinna zostać przesłana na adres email
organizatorów (konkurspracmagisterskich@gmail.com) do dnia 6 maja bieżącego roku.
Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego.
16. Kolejność wystąpień zostanie wylosowana przez zakwalifikowanych uczestników w dniu
konkursu.
17. Prezentacje będą oceniane w trakcie lub zaraz po zaprezentowaniu się przez uczestnika
konkursu.
18. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 8 maja bieżącego roku po zakończeniu wszystkich
prezentacji.
19. Wręczenie nagród rzeczowych dla uczestników Konkursu za zajęcie pierwszego, drugiego
oraz trzeciego miejsca odbędzie się 9 maja podczas Wręczania Dyplomów ukończenia
studiów studentów farmacji.
20. Komitet Organizacyjny zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, o których
uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
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