Regulamin konkursu im. Floriana Znanieckiego
na najlepszą pracę magisterską z zakresu socjologii
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§1
Konkurs
Organizatorem konkursu im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu
socjologii (zwanego dalej konkursem) jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne (dalej PTS)
Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowań naukowych studentów poprzez promowanie
najlepszych prac magisterskich.
§2
Zgłaszanie prac
Konkurs organizowany jest corocznie.
W każdym roku do konkursu zgłaszane mogą być magisterskie obronione w danym roku
kalendarzowym.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace udział prace z zakresu socjologii
Prace do nagrody zgłaszać mogą władze wydziałów, instytutów i sekcji, w których powstają
prace z zakresu socjologii. Każda instytucja może zgłosić maksymalnie dwie prace.
Prace wraz z uzasadnieniem i stosownymi oświadczeniami, o których mowa w pkt 6 §2
niniejszego regulaminu powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres Biura
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Zgłaszający pracę jest zobowiązany dostarczyć podpisane Oświadczenie Autora oraz
podpisane Oświadczenie Promotora, które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia każdego roku.
Zgłoszenie konkursowe niekompletne, zgłoszenia niespełniające warunków formalnych
Konkursu bądź wymagań zawartych w Regulaminie, zgłoszenia dostarczone Organizatorowi
po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia, do których załączniki zostały dostarczone
Organizatorowi po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
§3
Nagrody i ogłoszenie wyników
Przyznaje się jedną Nagrodę I stopnia i trzy Nagrody II stopnia. Jury ma prawo nie przyznać
nagrody.
Laureat nagrody otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość w każdym roku określa
Zarząd Główny PTS.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się na dorocznym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów PTS.
Promotorzy nagrodzonych prac otrzymują dyplomy.
Wyniki są ogłaszane na stronie internetowej PTS.

§4
Jury
1. Prace zgłoszone do nagrody ocenia jury powołane corocznie przez Walne Zgromadzenie
Delegatów PTS. Zgromadzenie wybiera trzech członków jury oraz trzech zastępców.
2. Członek jury, pod którego kierunkiem została napisana praca, ustępuje z jury.
3. Z oceny pracy konkursowej są wyłączeni członkowie jury gdy wystąpi konflikt interesów.
Wówczas w ich miejsce do oceny danej pracy powołuje się zastępcę członka jury. Konflikt
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interesów, o którym mowa w niniejszym regulaminie dotyczy sytuacji zależności zawodowej
lub rodzinnej z autorem bądź promotorem pracy.
Kryteria oceny zgłoszonych prac to:
pomysłowość (oryginalność tematu, lub nowatorskie ujęcie starego tematu),
teoria (zasadność zastosowanych w pracy koncepcji),
metodologia (poprawność doboru metod i ich wykorzystania w badaniu),
konceptualizacja i wnioski (samodzielność myślenia, odwaga w formułowaniu krytycznych
wniosków),
strona formalna pracy – (język, strona wizualna, poprawne przypisy).
Obrady jury są tajne, mogą odbywać się drogą elektroniczną. Od werdyktu jury nie
przysługuje odwołanie.
Z obrad jury sporządza się protokół.
Jury przesyła informację o rozstrzygnięciu konkursu do 30 kwietnia do Biura PTS
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§5
Postanowienia końcowe
Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
Regulamin niniejszy dotyczy konkursu za 2019 r i następnych.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury.
Regulamin konkursu jest wprowadzany drogą uchwały podejmowanej przez Zarząd PTS
Zmiana regulaminu odbywa się drogą uchwały podejmowanej przez Zarząd PTS

4.





5.

Warszawa, 22.02.2019 r.

ZAŁĄCZNIK 1.
Miejscowość……………………………, data…………

OŚWIADCZENIE AUTORA

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………, w związku ze zgłoszeniem
mojej pracy magisterskiej* pt. ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
do konkursu na najlepszą pracę z obszaru socjologii organizowanego przez Polskie
Towarzystwo Socjologicznego, oświadczam, że:
1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
2. ww. pracę dyplomową przygotowałem samodzielnie;
3. ww. praca nie narusza przepisów prawa polskiego;
4. znana jest mi treść Kodeksu Etyki Socjologa PTS;
5. znam i akceptuję treść regulaminu ww. konkursu;
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie
Towarzystwo Socjologiczne;
7. wyrażam zgodę na powielanie, przesyłanie i wydruk mojej pracy dyplomowej na
potrzeby pracy jury konkursu;
8. wyrażam zgodę na umieszczenie informacji o mnie i pracy, o mojej ewentualnej
wygranej

w

konkursie

na

stronie

internetowej

Polskiego

Towarzystwa

Socjologicznego, FB PTS, Twitterze PTS i innych materiałach promocyjnych PTS

…………………………………………………

/ podpis autora pracy /
______________________
* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK 2.
Miejscowość……………………………, data…………

OŚWIADCZENIE PROMOTORA

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………, w związku ze zgłoszeniem
magisterskiej* pt. ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
przygotowanej pod moją opieką przez Pana/Panią*……………………………………………….,
do konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii,
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, oświadczam, że:
1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
2. znam i akceptuję treść regulaminu ww. konkursu;
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie
Towarzystwo Socjologiczne.
4. wyrażam zgodę na umieszczenie informacji o mnie jako promotorze pracy w
związku z konkursem im Floriana Znanieckiego na stronie internetowej, FB, twitterze
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i innych materiałach promocyjnych PTS

…………………………………………………

/ podpis promotora pracy /

______________________
* niepotrzebne skreślić

