Regulamin konkursu
na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską nt.

Pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej
organizowanego w ramach projektu
„Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism”

§1.

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę licencjacką
lub magisterską z zakresu pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej,
zwanego dalej „Konkursem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach międzynarodowego projektu „Visegrad Group
Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego
przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, zwanego dalej „Projektem”.
3. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z siedzibą w
Katowicach, ul. 1 Maja 50. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialna jest
Katedra

Ekonomii

Politycznej

przy

Kolegium

Zarządzania

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Katowicach.
4. Współorganizatorami Konkursu są uczelnie partnerskie w Projekcie:
a) Uniwersytet Mendla w Brnie,
b) Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie,
c) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Budapeszcie.
5. Informacje o Konkursie oraz niniejszy regulamin będą dostępne na stronie
internetowej projektu http://v4cooperation.eu przez cały czas jego trwania.
6. Regulamin zostanie opublikowany w języku polskim i angielskim. W przypadku
wątpliwości wersją rozstrzygającą jest wersja w języku polskim.

§2.

1. Do Konkursu kwalifikują się prace licencjackie i magisterskie mieszczące się w
temacie przewodnim Konkursu i obronione w latach 2020-2022, ale nie później niż 31
sierpnia 2022 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2022 roku.
3. W Konkursie mogą brać udział prace licencjackie i magisterskie obronione na
uczelniach w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech.
4. W Konkursie będą oceniane tylko prace napisane w języku polskim, czeskim,
słowackim, węgierskim oraz angielskim.
5. Przyjmowane prace musza być oryginalne i nie może się toczyć wobec studenta
postępowanie dyscyplinarne związane z podejrzeniem popełnienia plagiatu.

§3.

1. Prace zgłoszone do Konkursu oceniać będzie powołana przez Organizatora Kapituła
Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”.
2. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele uczelni partnerskich współpracujących ze
sobą w ramach Projektu.
3. Kapituła Konkursu może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
poważnego naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu bądź
złamanie praw autorskich.

§4.

1. Szczegółowe kryteria oceny oraz sposób wyłonienia zwycięzcy zawiera Załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Prace będą oceniane anonimowo, a decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.
3. Członek Kapituły Konkursu będący promotorem zgłoszonej pracy nie może brać
udziału w jej ocenie.

§5.

1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej
Projektu.
2. Pracę licencjacką lub magisterską zgłasza do Konkursu jej autor.
3. Zgłoszenia udziału w Konkursie musi zawierać:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy obejmujący zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu,
b) egzemplarz pracy w formie elektronicznej,
c) kopię dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu licencjata lub magistra na
podstawie obrony zgłoszonej pracy lub dokument potwierdzający pozytywne
zakończenie obrony
d) podpisaną i zeskanowaną deklarację promotora pracy.
4. Termin zgłoszeń do Konkursu mija w dniu 31.08.2022 roku.
5. Niekompletne lub opóźnione zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
6. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać przesłanych prac do innych celów niż
te związane z przeprowadzeniem Konkursu.
7. Nie przewidziano ograniczeń co do kierunku studiów ani dziedziny nauki i dyscypliny
naukowej, które reprezentuje uczestnik Konkursu.

§6.

1. Organizator przewiduje przyznanie Laureatowi Konkursu stosownego dyplomu oraz
zapewnia udział w gali wręczenia nagród w Brnie podczas konferencji projektowej we
wrześniu lub październiku 2022 roku.
2. Organizator finansuje przejazd i pobyt w Brnie dla Laureata konkursu w celu
odebrania nagrody oraz zapewnia bezpłatne uczestnictwo w konferencji naukowej.
3. Dopuszcza się przyznanie innych nagród finansowanych z odrębnych źródeł niż grant
Projektu.
4. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną.
5. Laureat nie może przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

6. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za trudności
związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem.
7. Organizator może zadecydować o przyznaniu wyróżnień dla innych uczestników
Konkursu na wniosek Kapituły.
8. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody na wniosek Kapituły.
9. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator i rozstrzygnięcie nie podlega zaskarżeniu.

§7.

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie internetowej Projektu nie
później niż 31 października 2022 roku.
2. O rozstrzygnięciu konkursu Laureat zostanie poinformowany indywidualnie drogą
elektroniczną.
3. Warunki wręczenia nagrody zostaną ustalone indywidualnie z Laureatem Konkursu.

§8.

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ogłoszeniu Konkursu i
Regulaminie oraz odwołania Konkursu w uzasadnionych przypadkach.

Załącznik nr 1. Kryteria oceny wraz ze sposobem wyłaniania zwycięzcy konkursu

1. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów (w nawiasach
podano wagę poszczególnego kryterium w ocenie finalnej):
a. stopnia zbieżności z tematem przewodnim konkursu (40%),
b. oryginalności tematu (20%),
c. metodologii badań (10%),
d. poprawności przeprowadzonej analizy (20%),
e. doboru źródeł (10%).
2. Członkowie Kapituły będą oceniać każdą z przesłanych prac pod względem kryteriów
przedstawionych w punkcie 1 przyporządkowując im oceny cząstkowe od 1
(najniższa) do 5 (najwyższa). Ocena finalna zostanie wyliczona na podstawie wag
poszczególnych kryteriów i przyporządkowanych im ocen zgodnie z zasadami średniej
ważonej.
3. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w dwóch etapach:
a. w etapie pierwszym członkowie Kapituły pochodzący z różnych krajów
partnerskich Projektu wyłonią najlepszą pracę obronioną w swoich krajach w
oparciu o kryteria wymienione w punkcie 1 i metodologię opisaną w punkcie
2.
b. w etapie drugim Kapituła w pełnym składzie wyłoni na drodze dyskusji
najlepszą z prac wyłonionych w oparciu o podpunkt a.
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w etapie pierwszym o wygranej
decyduje punktacja przyznana kolejno kryteriom o najwyższej wadze.
5. Kapituła konkursu może zwrócić się do uczestników konkursu o przygotowanie
streszczenia pracy w języku angielskim celem rozstrzygnięcia etapu drugiego.

