
REGULAMIN KONKURSU 

 NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ PRZYGOTOWANĄ I OBRONIONĄ 

 W INSTYTUCIE SOCJOLOGII KUL  

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

 

 

Instytut Socjologii KUL, kierując się wolą uznania i chęcią promocji osiągnięć 

studentów IS na kierunku: socjologia i praca socjalna, ogłasza I Edycję Konkursu na 

najlepszą pracę magisterską, obronioną w roku akademickim 2016/2017. 

 

 

1. Cele konkursu: 

a. motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie dyscyplin naukowych reprezentowanych 

w IS KU; 

b. zachęcanie młodych ludzi do podejmowania badań służących nauce i praktyce 

oraz przenoszenia ich efektów do instytucji pierwszego zatrudnienia; 

c. wyróżnianie utalentowanych absolwentów i w konsekwencji zachęcanie ich do 

podejmowania studiów doktoranckich. 

2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, ustanowiona przez Radę IS KUL i 

Dziekana WNS KUL. 

3. Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu. 

4. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy lub jej promotor po 

uzyskaniu zgody autora na zgłoszenie pracy [zob. załączniki do Regulaminu]. 

5. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od promotora oraz 

recenzenta ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

6. Pracę można zgłosić do konkursu organizowanego przez IS KUL tylko jeden raz. 

7. Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski. 

8. Uczestnikami konkursu mogą być: absolwenci IS KUL, którzy obronili pracę 

magisterską na kierunku: socjologia i praca socjalna, w ramach seminariów na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w terminie: od 01.06.2017 r. do 

30.09.2017 r.  

9. Prace magisterskie niespełniające w/w kryteriów nie będą oceniane. 



10. Prace z oznaczeniem: Konkurs na najlepszą pracę magisterską – IS KUL należy 

składać osobiście w Sekretariacie IS KUL w terminie do dnia 30.09.2017 r. Prace 

magisterskie dostarczone po tym terminie, nie będą oceniane. 

11. Zgłoszenie powinno obejmować: 

a) jeden egzemplarz wydrukowanej pracy magisterskiej w miękkiej oprawie, 

wraz z recenzjami; 

b) jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie 

DOC lub PDF); 

c) pismo przewodnie, podpisane przez zgłaszającego autora, promotora wraz z 

merytorycznym uzasadnieniem; 

d) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, czyli ok. 1 strony), 

określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie 

będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy;  

e) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z 

pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy. 

12. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją). Zadaniem Komisji 

jest: 

a) ocena nadesłanych prac;  

b) wybór laureatów Konkursu  

13. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja bierze pod uwagę w szczególności: 

a) jakość i poprawność merytoryczną pracy;  

b) nowatorski i twórczy charakter pracy;  

c) edytorski poziom pracy; 

d) oryginalność; 

e) zakres znajomości literatury przedmiotu, poprawność i aktualność doboru oraz 

wykorzystania źródeł; 

f) ocenę strony formalnej pracy. 

14. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie.  

15. Komisja wyłania laureatów Konkursu na posiedzeniu tajnym – po uprzednim 

zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi pracami. 

16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.12.2017 r. Nazwiska laureatów konkursu 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej IS KUL.  

17. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską, obronioną w IS KUL, wynosi: 

1000 złotych (brutto). Komisja może ponadto przyznać drugą i trzecią nagrodę w 



wysokości odpowiednio 600 złotych (brutto) i 400  złotych (brutto). Od wypłaconej 

sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 

2010 r. Nr 51, poz. 307). § 14. 

18.  Zwycięska praca lub jej fragmenty, za zgodą autora, może zostać umieszczona na 

stronie internetowej IS KUL lub opublikowana w inny sposób.  

19. Promotor nagrodzonej pracy otrzymuje list gratulacyjny od Dziekana WNS KUL i 

Dyrektora IS KUL. 

20. Wszystkie zgłoszone prace magisterskie, z wyjątkiem prac nagrodzonych, będzie 

można odebrać w Sekretariacie IS KUL po rozstrzygnięciu Konkursu. 

21. 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. 

22. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, organizacji i trybu prowadzenia Konkursu 

rozstrzyga Organizator. 

23. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, na opublikowanie ich danych osobowych oraz 

tytułu pracy magisterskiej na stronie internetowej Organizatora. 

24. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach promocyjno-informacyjnych 

przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU W/W KONKURSU 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu [dla Autora pracy] 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do Konkursu na najlepszą pracę magisterską w IS KUL 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy ………………………..………………….………………  

2. Adres do korespondencji ……………………………………………………………….. 

 3. Numer telefonu, adres e-mail ……………………………...……………………………  

4. Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora  

5. Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy  recenzenta …………………………...  

6. Nazwa kierunku studiów  i  katedry ……………………………………………………  

7. Tytuł pracy magisterskiej …………………..……………...……………….  

8. Data obrony pracy magisterskiej ……..……………………………………. 

9. Ocena uzyskana za pracę  

 Akceptuję warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych 

przeze mnie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. 101.926, z późn. zm.).  

                                                                  …………………………………………… 

                                                                                       (data, podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu [dla Promotora pracy] 

 

……………………………….                                                                 ........................... 

Imię i nazwisko promotora                                                                                  Data 

…………………………….. 

Nazwa Katedry 

  

 

ZGŁOSZENIE 

do Konkursu na najlepszą pracę magisterską w IS KUL 

 

Zgłaszam pracę magisterską Pana(i)…………………………………………………………  

do konkursu na najlepszą pracę magisterską w IS KUL w roku akademickim………………… 

Tytuł pracy…………………………………………………………………………………. 

Kierunek/specjalność:……………………………………………………………………...  

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                 

Podpis autora pracy                                                                                   Podpis promotora 

 

 

 

 

 

 

 


