
Autorzy propozycji regulaminu: 
prof. UAM, dr hab. Michał A. Michalski, UAM 
dr Krzysztof Szwarc, UEP 

 

REGULAMIN KONKURSU 

O NAGRODĘ WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO  

na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla 

funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach 

RODZINA – SPOŁECZEŃSTWO – PRZYSZŁOŚĆ 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Wielkopolski, zwany dalej Organizatorem. 

2. Adres Organizatora: Al. Niepodległości 16/18; 61-713 Poznań. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Zwrócenie uwagi na znaczenie, kondycję i potencjał rodziny, jako zasadniczego elementu 

struktury społecznej, dzięki któremu ład społeczno-kulturowy jest odtwarzany, funkcjonuje           

i może się rozwijać.  

2. Zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego tematyką, będącą przedmiotem prac 

konkursowych. 

3. Rozwijanie badań naukowych i upowszechnianie rzetelnej wiedzy w tym zakresie. 

4. Wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej na temat rodziny 

oraz warunków jej funkcjonowania w społeczeństwie.  

 

§ 3 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Pracę na Konkurs może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent 

pracy magisterskiej lub doktorskiej. Nie wyklucza się też indywidualnych zgłoszeń samych 

autorów prac. 

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz doktorskie, które zostały obronione 

w latach akademickich 2016/2017 oraz 2017/2018. 

3. Tematyka zgłaszanych prac winna się mieścić w zakresie tematu i celów Konkursu. 



4. Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga przesłania:  

a) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, 

b) pracy w wersji papierowej (w formacie A4) oraz w wersji elektronicznej (format DOC, 

DOCX lub PDF) na nośniku CD lub DVD,  

c) opinii promotora oraz recenzentów, 

d) streszczenia pracy w języku polskim, o objętości do 1800 znaków (ze spacjami), 

e) w przypadku pracy o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest 

przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, 

f) podpisanego przez odpowiednie osoby oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 15 października 2018 r. 

6. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych prac. Wyjątek stanowią dodatkowe 

egzemplarze prac przekraczających 200 stron. 

7. Prace zgłoszone do Konkursu należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego na 

adres Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,                     

z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską” lub osobiście w kancelarii 

Urzędu, al. Niepodległości 16/18 Poznań. 

8. O zachowaniu terminu zgłoszenia pracy w Konkursie decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

9. Komisja Konkursowa nie będzie oceniać zgłoszeń nie spełniających wymogów formalnych 

określonych w niniejszym Regulaminie lub zgłoszonych po terminie. 

10. Wymaganym językiem zgłoszonych do Konkursu prac jest język polski. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Rady Rodziny, działającej przy 

Wojewodzie Wielkopolskim oraz środowiska naukowego. 

3. Komisja Konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach: 

a) praca magisterska, 

b) praca doktorska. 

4. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kwestie: 

a) zgodność zawartości pracy z tematyką Konkursu, 

b) wartość merytoryczna, 



c) aktualność podjętego tematu, 

d) możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy, 

e) strona formalna pracy. 

5. Ocena prac dokonana przez Komisję Konkursową jest ostateczna. 

6. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne 

7. Od decyzji Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na  stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w ciągu czterech miesięcy od dnia upływu terminu zgłaszania prac. 

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach 

Konkursu w ciągu czterech miesięcy od dnia upływu terminu zgłaszania prac. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w terminie podanym   

w ogłoszeniu wyników Konkursu oraz w wiadomości przekazanej laureatom. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Rozstrzygając Konkurs , Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę w kategorii prac 

magisterskich oraz jedną nagrodę w kategorii prac doktorskich. 

2. Dla autorów nagrodzonych prac w Konkursie przewiduje się nagrody pieniężne: 

a) dla autora najlepszej pracy magisterskiej -  nagroda w wysokości 3 000 zł, 

b) dla autora najlepszej pracy doktorskiej  - nagroda w wysokości 5 000 zł. 

3. Komisja Konkursowa może także przyznawać wyróżnienia, jednak nie więcej niż dwa                 

w każdej kategorii. Wyróżnienie ma wymiar honorowy. 

4. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość przyznania przez Komisję 

Konkursową mniejszej liczby nagród lub odstąpienia od przyznania nagród, bądź 

wyróżnień. 

5. Kwoty nagród mają charakter brutto. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów przygotowania zgłoszenia. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 



4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu. 


