REGULAMIN
I Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu
rozwoju obszarów wiejskich, prowadzony w IRWiR PAN
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§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, organizację i tryb przeprowadzenia I Konkursu na
najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich, zwanego dalej
„Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zwany dalej
„Organizatorem”.
Konkurs może być prowadzony przy udziale partnera/ów współpracujących z Organizatorem
na podstawie pisemnego porozumienia.
Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Organizatora.
Konkurs zakończony jest wyłonieniem autora najlepszej pracy magisterskiej z zakresu
rozwoju obszarów wiejskich.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie, których obrona odbyła się w roku
kalendarzowym 2015 i 2016.
Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać autor, promotor lub Dziekan Wydziału, na
którym prowadzona była obrona pracy.
W Konkursie mogą brać udział absolwenci zarówno krajowych, jak i zagranicznych
wyższych uczelni.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w języku polskim lub w języku angielskim.
Prace można zgłaszać w terminie od 2.01.2017 roku do 31.03.2017 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie kompletu dokumentów, na który
składają się:
1) podpisany formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) wydrukowana praca magisterska w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym
zapisana w formacie PDF;
3) ksero dyplomu i suplementu, poświadczone przez kandydata do konkursu za zgodność
z oryginałem;
4) recenzje pracy (promotora i recenzenta).
Organizator Konkursu nie zwraca prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu, ale istnieje
możliwość osobistego odbioru pracy w siedzibie Organizatora przez osobę, która dokonała
zgłoszenia pracy, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się złożenie kompletnych dokumentów, o których mowa w
§ 2 ust. 6, osobiście bądź poprzez nadanie ich listem poleconym, do dnia 31 marca 2017 roku
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

9.
10.

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „I Konkurs na pracę magisterską IRWiR PAN”.
Zgłoszenie niekompletne lub dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 8, nie bierze
udziału w Konkursie.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30.06.2017 roku. Informacje o laureatach
Konkursu
zostaną
zamieszczone
na
stronie
internetowej
Organizatora:
www.irwirpan.waw.pl.

§3
Przedmiot konkursu
Do konkursu zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich.
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§4
Nagrody
W Konkursie przewiduje się przyznanie nagrody I, II i III stopnia.
Organizator przewiduje nagrody finansowe w łącznej wysokości 10 000 zł brutto, przy czym:
1) nagroda I stopnia – 5 000 zł brutto,
2) nagroda II stopnia – 3 000 zł brutto,
3) nagroda III stopnia – 2 000 zł brutto.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
laureata Konkursu, w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, w terminie 7 dni od daty
otrzymania informacji o przyznaniu nagrody.
Od wypłaconej sumy Organizator potrąca podatek dochodowy w formie ryczałtu, na
podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).
§5
Kapituła Konkursu
W celu przeprowadzenia Konkursu, Dyrektor IRWiR PAN powołuje Kapitułę Konkursu,
zwaną dalej „Kapitułą”. W skład Kapituły wchodzi pięć osób, w tym Przewodniczący,
Sekretarz i trzech członków Kapituły. Informację na temat składu Kapituły zamieszcza się na
stronie internetowej Organizatora.
Zadaniem Kapituły jest:
1) formalna weryfikacja nadesłanych prac magisterskich,
2) ocena merytoryczna nadesłanych prac magisterskich,
3) wytypowanie laureatów.
Ocenie podlegają:
1) oryginalność pracy - twórczy wkład autora w rozwiązywanie problemu,
2) dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych i literatury,
3) teoretyczna wartość pracy,
4) praktyczna użyteczność pracy,
5) poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym,
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6) poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.
W przypadku znacznej ilości zgłoszonych prac lub wąskiej specjalności tematu pracy,
wymagającego oceny eksperta, Dyrektor Instytutu, na wniosek Przewodniczącego Kapituły,
może zlecić przygotowanie recenzji prac osobom spoza Kapituły.
Laureaci Konkursu są wybierani przez Kapitułę w drodze jawnego głosowania, większością
głosów wszystkich członków Kapituły, spośród prawidłowo zgłoszonych prac.
Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną – wyróżnienie nie będące
nagrodą finansową.
Kapituła może nie przyznać nagrody danego stopnia lub wyróżnienia.
Decyzje Kapituły są wiążące i ostateczne.
§6
Postanowienia końcowe
W przypadku powzięcia informacji przez Organizatora, że nagrodzona praca magisterska
powstała z naruszeniem zasad etycznych (m.in. stanowi plagiat lub została napisana przez
inną osobę niż wskazana jako autor pracy) lub stwierdzenia, że zostały naruszone
postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do cofnięcia
decyzji o przyznaniu nagrody i żądania zwrotu przyznanej nagrody.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, organizacji i trybu prowadzenia Konkursu rozstrzyga
Organizator.
Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem Dyrektora IRWiR PAN po uzyskaniu opinii Rady
Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w sprawie wprowadzenia regulaminu
Konkursu.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, na opublikowanie ich danych osobowych oraz tytułu
pracy magisterskiej na stronie internetowej Organizatora.
Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika w celach promocyjno-informacyjnych przez Organizatora.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy.

