ZASADY działania Komisji Ekspertów w ramach Konkursu TERAZ POLSKA TURYSTYKA

1. Do oceny zgłoszonych do konkursu prac magisterskich powołuję się Komisję Ekspertów.
2. Ilość członków Komisji wynika z ilości prac magisterskich skierowanych przez Komisję
Kwalifikacyjną do oceny eksperckiej i jest ustalana po zamknięciu listy uczestników
Konkursu.
3. Członkowie Komisji Ekspertów posiadają kwalifikacje w temacie Konkursu, potwierdzone
co najmniej tytułem naukowym doktora lub dorobkiem eksperckim.
4. Członkowie Komisji Ekspertów dokonują recenzji prac magisterskich dopuszczonych
uchwałą Komisji Kwalifikacyjnej, oceniając: konstrukcję, poprawność opracowania i
adekwatność metodologiczną; innowacyjność podjętej tematyki i sposobu jej realizacji
oraz oryginalność wyników; przydatność dla praktyki i możliwość kontynuowania badań.
Ocena jest dokonywana w oparciu o kryteria zamieszczone w regulaminie Konkursu na
przygotowanym do tego celu formularzu.
5. Członkowie Komisji są zobowiązani do dokonania oceny w terminie ustalonym i podanym
przez Organizatorów. Jako termin dokonania oceny uznaje się przesłanie na adres e-mail
podanych przez Organizatorów wypełnionych formularzy oceny.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w pracach Komisji, po przyjęciu funkcji, może mieć miejsce
jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
7. Członkowie Komisji Ekspertów działają w sposób niezależny i niezawisły a przy
dokonywaniu ocen nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
8. Ekspert ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach Komisji, gdy nabiera
przeświadczenia, że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dokonanie właściwej oceny
lub mogące podważyć bezstronność jego oceny.
9. Niedopuszczalne jest udzielanie przez Ekspertów uczestnikom Konkursu oraz osobom
trzecim informacji o wynikach prac Komisji Ekspertów przed ogłoszeniem oficjalnego
komunikatu o wynikach tych prac.
10. Eksperci nie mogą sporządzać kopii ocenianych prac magisterskich ani udostępniać ich
osobom trzecim.
11. Eksperci nie mogą osobiście kontaktować się z uczestnikami Konkursu.
12. Eksperci nie mogą na forum obrad Komisji upowszechniać fałszywych lub
niewiarygodnych informacji na temat ocenianych prac magisterskich.

ZASADY działania Kapituły naukowej wyboru prac magisterskich w ramach
Konkursu TERAZ POLSKA TURYSTYKA

1. Kapituła stanowi Jury Konkursu dokonujące wyboru Laureatów.
2. Kapitułę stanowi grono 9 osób wybranych przez Prezesa POT, które kierując się najlepszą
wiedzą wybiera Laureatów Konkursu spośród autorów prac magisterskich,
zarekomendowanych przez Komisję Ekspertów.
3. Posiedzeniom Kapituły przewodniczy jej przewodniczący albo w jego zastępstwie
wiceprzewodniczący.
4. Kapituła podejmuje decyzje w formie protokołu.
5. Uchwały Kapituły dotyczące wyboru laureatów Konkursu podejmowane są względną
większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły.
6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia
Kapituły.
7. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół
przewodniczącego posiedzenia oraz protokolanta.

końcowy

podpisany

przez

8. Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna, która dokonuje
zliczenia oddanych głosów.
9. Kapituła przyznaje nagrody główne I, II i III stopnia.
10. Kapituła może przyznać także wyróżnienia. Decyzję w sprawie przyznania wyróżnień oraz
ich ilości Kapituła podejmuje każdorazowo w zależności od poziomu bieżącej edycji
Konkursu.
11. Członek Kapituły będący promotorem czy recenzentem złożonej do Konkursu pracy
magisterskiej, nie ma możliwości dokonania oceny i/lub weryfikacji pracy magisterskiej,
podejmowanej w ramach swoich kompetencji na Uczelni, gdyż byłoby to sprzeczne z
interesem i byłoby ewentualnym naruszeniem oświadczenia o obiektywnym podejściu do
oceny takiej pracy.

