
REGULAMIN     

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  NA   NAJLEPSZĄ   PRACĘ   MAGISTERSKĄ  

ORAZ LICENCJACKĄ  Z   ZAKRESU  

„MIĘDZYNARODOWYCH   STOSUNKÓW   GOSPODARCZYCH” 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz 

licencjacką dotyczącą wiedzy z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 

zwanego dalej „Konkursem”. 

§ 2 

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3 

Regulamin konkursu dostępny jest u każdego z Organizatorów oraz na stronie 
internetowej: http://www.instytutgm.uni.lodz.pl/konkurs-prac-msg/informacje-ogolne/misja-
przedsiewziecia/  
 

§ 4 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia, ukończonych w 

jednym z Ośrodków Akademickich, będących organizatorami konkursu, który obronił pracę 

licencjacką lub magisterską, w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję 

konkursu. Termin zgłaszania prac do konkursu rozpoczyna się 1 października i upływa z 

dniem 30 listopada, każdego roku. Zgłoszona do konkursu praca musi być dostarczona do 

wiodącego Ośrodka Akademickiego do 15 grudnia  włącznie.  

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANIZATORZY 

§ 5 

1. Organizatorami Konkursu jest siedem Ośrodków Akademickich, w porządku 

alfabetycznym: 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
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• Uniwersytet Gdański, 

• Uniwersytet Łódzki. 

2. Konkurs odbywa się corocznie. 

 

ROZDZIAŁ III 

PRZEDMIOT KONKURSU 

§ 6 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich i/lub 

magisterskich z zakresu tematycznego Konkursu, obronionych w Ośrodkach 

Akademickich, będących organizatorami konkursu. 

2. Zakresem tematycznym Konkursu są zagadnienia z zakresu Międzynarodowych 

Stosunków Gospodarczych. 

ROZDZIAŁ IV 

NAGRODY DLA AUTORÓW PRAC  

§ 7 

Nagrodami w Konkursie są dyplomy wręczane laureatom trzech pierwszych miejsc w 

kategorii prac magisterskich oraz w kategorii prac licencjackich. Laureaci zostaną 

wskazani przez Kapitułę Konkursu jako autorzy najwyżej ocenionych prac, na podstawie 

oceny wszystkich zgłoszonych prac, dokonanej przez Komisję Konkursową. W miarę 

możliwości Organizator danej edycji konkursu może zapewnić laureatom inne nagrody, 

także sponsorowane przez zewnętrzne instytucje i przedsiębiorstwa, o których podziale 

decyzję podejmuje Kapituła Konkursu.  Wręczenie dodatkowych nagród nie może 

generować w żadnym przypadku jakichkolwiek kosztów po stronie któregokolwiek z 

Organizatorów konkursu. Jeśli wręczona nagroda dodatkowa będzie generować 

jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, ich ciężar będzie obciążać laureata, który musi 

wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych obciążeń. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU 

§ 8 

1. Pracę do Konkursu może zgłosić każdy z Organizatorów,  za pisemną zgodą Autora 

pracy oraz Promotora pracy.  Poprawność zgłoszenia weryfikuje i potwierdza 

Koordynator w danym Ośrodku (wymagane są własnoręczne podpisy wskazanych 

osób). 



2. Każdy z Organizatorów może zgłosić maksimum 2 prace w danej edycji konkursu. 

Mogą to być dwie prace magisterskie lub dwie prace licencjackie lub jedna praca 

magisterska i jedna praca licencjacka. 

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie 

akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatorów dla potrzeb Konkursu. Laureaci konkursu wyrażają pisemną 

zgodę na wykorzystanie ich danych oraz wizerunku w celach promocyjnych konkursu. 

§ 9 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie obronione prace licencjackie i 

magisterskie, do których przysługują Autorowi nieograniczone prawa autorskie. 

2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie/przesłanie drogą pocztową kompletu 

dokumentów zgłoszeniowych Organizatorom. 

3. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z: 

1) pracy licencjackiej i/lub magisterskiej na nośniku CD w formacie doc lub PDF lub 

pamięci USB. 

2) kompletnie wypełnionej, opieczętowanej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, 

dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej:  

http://www.instytutgm.uni.lodz.pl/konkurs-prac-msg/dokumenty-do-

pobrania/dokumenty-do-pobrania/  

 

3) potwierdzonej przez właściwy dziekanat kopii dyplomu licencjackiego lub 

magisterskiego lub zaświadczenia o odbytej obronie. 

4) wydruku z systemu antyplagiatowego. 

 

§ 10 

Prace zgłoszone do Konkursu oraz dokumentacja zgłoszeniowa nie podlegają zwrotowi. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

§ 11 

1. Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie przez Członków Komisji 

Konkursowej. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej są wyznaczani przez Przedstawicieli poszczególnych 

Uczelni. Każdy Przedstawiciel deleguje jednego Członka Komisji, który posiada co 

najmniej stopień naukowy doktora.  
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3. Nad pracą Komisji Konkursowej czuwa Kapituła Konkursu złożona z Przedstawicieli 

poszczególnych Uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

4. Komisja Konkursowa ocenia prace pod kątem zgodności z Regulaminem oraz 

dokonuje ich oceny formalnej i merytorycznej (zgodnie ze wzorem recenzji). 

5. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

 

§ 12 

Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej.....oraz za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów – w każdym z 

Ośrodków 

§ 13 

W przypadku otrzymania przez Organizatorów informacji, iż nagrodzona praca stanowi 

plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia 

niniejszego Regulaminu, Organizatorom przysługuje prawo bądź do wstrzymania się 

z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania 

nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub 

do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już 

przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 

na zorganizowanie Konkursu.  

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach 

wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z póź. zm.).  


