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Regulamin konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI)
na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (SI)

1. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (SI)
organizowany przez Polskie Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI) z siedzibą
w Krakowie ma charakter konkursu corocznego.
2. Celami konkursu są:
a) zwiększenie zainteresowania Sztuczną Inteligencją i upowszechnianie nowych gałęzi SI,
b) promowanie młodych polskich naukowców wnoszących poprzez swoją pracę istotny wkład
do światowej nauki,
c) popularyzacja wysokich standardów pracy naukowej,
d) popularyzacja Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.
3. W konkursie mogą brać udział rozprawy doktorskie z obszaru Sztucznej Inteligencji obronione
w okresie od 1 grudnia roku poprzedniego do 30 listopada bieżącego roku na uczelni lub
w instytucie mającym siedzibę na terenie Polski.
a) [uchylony]
4. Zgłoszenia rozprawy do konkursu może dokonać Promotor/ka rozprawy, w porozumieniu
z autorem/ką rozprawy.
5. Zgłoszenie powinno zostać dokonane zarówno elektronicznie pod adresem pssi@pssi.org.pl
(komplet dokumentów), jak i drogą pocztową (podpisany formularz zgłoszenia, zgodnie z pkt.
6a niniejszego regulaminu) na adres PSSI: Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji,
ul. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do końca
bieżącego roku kalendarzowego. Termin przyjmowania zgłoszeń może ulec wydłużeniu
i informacja o tym musi pojawić się na stronie PSSI. W temacie maila prosimy wpisać:
[Konkurs PSSI] imię i nazwisko autora/ki rozprawy.
6. Zgłoszenie rozprawy do konkursu powinno zawierać następujące dokumenty (skany
dokumentów powinny zostać załączone do maila lub udostępnione jako linki do odpowiednich
plików pdf – nazwy plików zawierające rok, w którym odbywa się konkurs oraz nazwisko
autora/ki rozprawy podano w nawiasie):

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji
Ul. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
pssi@pssi.org.pl, https://pssi.org.pl/
REGON: 121186011, KRS: 0000351975, NIP: 6772343358

The Polish Artificial Intelligence
Society
a) zgłoszenie podpisane przez Promotora/kę oraz autora/kę rozprawy wg udostępnionego
wzoru (plik pod nazwą: pssi2020konkurs-nazwisko-zgloszenie.pdf). Istnieje możliwość
podpisania pliku PDF za pomocą podpisu zaufanego1. W takiej sytuacji nie ma potrzeby
przesyłania formularza papierowego drogą pocztową.
b) link do pliku pdf zawierającego rozprawę doktorską (plik pod nazwą: pssi2020konkursnazwisko-rozprawa.pdf),
c) skan recenzji Recenzentów (pssi2020konkurs-nazwisko-recenzja1.pdf, pssi2020konkursnazwisko-recenzja2.pdf,…),
d) list rekomendacyjny od Promotora/ki rozprawy, uwzględniający w szczególności kryteria
zawarte w pkt. 12 niniejszego regulaminu (pssi2020konkurs-nazwisko-rekomendacja.pdf).
7. W przypadku zrealizowanych lub zgłoszonych publikacji z rozprawy doktorskiej, do zgłoszenia
powinien zostać dołączony wykaz publikacji wraz z załączonymi wersjami elektronicznymi
odpowiednich publikacji (w plikach pod nazwą: pssi2020konkurs-nazwisko-publikacja1.pdf).
8. PSSI zastrzega możliwość nierozpatrywania zgłoszeń niekompletnych, a także zgłoszeń
rozpraw, które nie zostały obronione w okresie przewidzianym ramami konkursu.
9. Rozprawy zgłoszone do konkursu oceni Komisja Konkursowa PSSI (KK PSSI) powołana przez
Zarząd PSSI przy uwzględnieniu opinii członków Rady Naukowej PSSI (RN PSSI). Zarząd
PSSI wyznacza również Przewodniczącego KK PSSI, którego zadaniem jest zapewnienie
rzetelnego i bezstronnego procesu oceny oraz wyłaniania rozpraw do nagrodzenia.
10. Decyzje KK PSSI są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
11. Każda rozpatrywana rozprawa będzie opiniowana przez co najmniej dwóch niezależnych
członków RN PSSI z innych ośrodków naukowych niż Promotor/ka i autor/ka rozprawy,
wyznaczonych przez KK PSSI.
12. KK PSSI podejmuje decyzje, przyznaje nagrody i wyróżnienia, na podstawie opinii członków
RN PSSI powołanych przez KK PSSI. W procesie oceny rozpraw w szczególności
uwzględnione powinny być takie kryteria jak:
a) znaczenie rozprawy i jej wkład do Sztucznej Inteligencji,
b) innowacyjny i oryginalny charakter otrzymanych wyników,
c) możliwości zastosowań uzyskanych wyników,
d) zrealizowane publikacje związane z rozprawą.
1

Podpisanie pliku PDF za pomocą podpisu zaufanego wymaga posiadania profilu zaufanego (https://pz.gov.pl/) i może
zostać dokonane na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.
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13. Dla najlepszej rozprawy przewiduje się nagrodę w formie:
a) dyplomu,
b) rocznego członkostwa PSSI (pod warunkiem wypełnienia deklaracji członkowskiej),
c) zaproszenia autora nagrodzonej rozprawy do wygłoszenia referatu przedstawiającego
nagrodzoną rozprawę w trakcie ceremonii wręczenia nagród konkursu,
d) nagrody rzeczowej.
14. Dodatkowo Komisja Konkursowa PSSI może przyznać wyróżnienia dla wybranych rozpraw.
15. PSSI zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody w danej edycji konkursu, a także zmianę
rodzaju nagród.
16. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną. Ponadto
autorzy/ki nagrodzonych oraz wyróżnionych rozpraw zostaną zaproszeni na ceremonię
wręczenia nagród. Lista autorów/ek i promotorów/ek nagrodzonych i wyróżnionych rozpraw
zostanie udostępniona na stronie PSSI, a także może zostać upowszechniona w mediach.
17. Ceremonia wręczenia nagród odbywa się w trakcie dorocznej konferencji goszczącej PSSI.
Decyzją Zarządu PSSI ceremonia może odbyć się w innych okolicznościach.
18. W przypadku wpłynięcia zbyt małej liczby rozpraw w danej edycji konkursu, KK PSSI ma
prawo odwołać daną edycję konkursu, a zgłoszone rozprawy zakwalifikować do następnej
edycji konkursu.
19. KK PSSI ma prawo podjęcia decyzji o odebraniu nagrody w przypadku ujawnienia faktu,
że zgłoszona rozprawa zawiera materiały stanowiące plagiat lub że w jakikolwiek inny sposób
zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje KK PSSI.
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