
Konkurs Sekcji Socjologii Płci PTS 

„Jakiego podręcznika do socjologii płci potrzebujemy?” 

Regulamin Konkursu 

 

§1 
Konkurs 

 
1. Organizatorem konkursu na najciekawszy esej poświęcony projektowi współczesnego 

podręcznika z zakresu socjologii płci jest Zarząd Sekcji Socjologii Płci Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego.  

2. Celem konkursu jest poznanie potrzeb i pomysłów osób studiujących obecnie nauki społeczne 
w Polsce dotyczących podręcznika do nauki socjologii płci.  

3. Konkurs ma walor praktyczny – zgłoszone prace, w tym przede wszystkim prace nagrodzone, 
zostaną wykorzystane w procesie przygotowania i wydania pierwszego w Polsce podręcznika 
akademickiego do nauki socjologii płci. 
 

§2 
Zgłaszanie prac 

 
1. Konkurs jest wydarzeniem jednokrotnym, trwającym od momentu jego ogłoszenia do 

momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników. 
2. Do konkursu mogą być zgłaszane eseje autorstwa indywidualnego lub zbiorowego osób, które 

w roku 2021 studiują socjologię w Polsce (w dowolnym trybie, dowolnego stopnia, na 
dowolnej uczelni, z dowolnego rocznika), nie posiadające tytułu magistra socjologii. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace w wersji zanonimizowanej tj. nie zawierające 
danych umożliwiających identyfikację autorów_ek pracy, podpisane godłem (pseudonimem). 

4. Każda osoba (indywidualnie lub w zespole) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Osoby 
indywidualne mogą zgłosić pracę tylko w ramach jednego zespołu.  

5. Zgłaszając prace na konkursu osoby zgłaszające wyrażają zgodę na publikację ich imienia i 
nazwiska w przypadku otrzymania nagrody. 

6. Prace powinny zostać przesłane do końca dnia 10 maja 2021 roku na adres mailowy Sekcji 
Socjologii Płci: socjologia.plci.pts@gmail.com.       

7. Zgłoszenie konkursowe niekompletne, zgłoszenia niespełniające warunków formalnych 
Konkursu bądź wymagań zawartych w Regulaminie, zgłoszenia dostarczone Organizatorowi po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
§3 

Wymogi dotyczące prac 
 

1. Prace powinny mieć formę eseju – pisemnej wypowiedzi odpowiadającej na pytanie „Jakiego 
podręcznika socjologii płci potrzebujemy dziś?”. 

2. Prace nie powinny przekraczać długości 7 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. 12 600 
znaków ze spacjami. 

3. Prace mogą odnosić się zarówno do potrzebnych treści oraz formy podręcznika i uwzględniać 
potrzeby oraz pomysły osób studiujących socjologię na studiach wyższych. 

4. Prace powinny odpowiadać na pytanie o to, jakie elementy powinien zawierać współczesny 
podręcznik do socjologii płci, aby być atrakcyjnym, aktualnym, użytecznym i inspirującym 
materiałem pomocniczym do studiowania socjologii płci w lokalnym, polskim kontekście. 
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5. Prace powinny dotyczyć projektu podręcznika socjologicznego, tj. dotyczącego dyscypliny 
socjologii jako nauki. 

 
§4 

Nagrody i ogłoszenie wyników 
 

1. Przyznaje się nagrody rzeczowe – vouchery o wartości min. 400 złotych do realizacji w 
wybranych księgarniach. Łączna wartość przyznanych nagród to 1 200 złotych. 

2. Nagrody dotyczą jednego zgłoszenia i ich wartość nie ulega zmianie, bez względu na to, ile      
osób współtworzyło nagrodzoną pracę.  

3. Osoby lub zespoły nagrodzone zostaną o tym poinformowane indywidualnie, otrzymują 
dyplom i nagrodę rzeczową. 

4. Wyniki są ogłaszane publicznie na stronie Sekcji Socjologii Płci na Facebooku.  
 

§5 
Jury 

 
1. Prace zgłoszone do nagrody ocenia Zarząd Sekcji Socjologii Płci występując w pełnym składzie.  
2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

a) całościowe podejście do projektu podręcznika, 
b) osadzenie w doświadczeniu studiowania socjologii, 
c) osadzenie w polskim kontekście,  
d) szerokie i krytyczne ujęcie kategorii płci,  
e) pomysłowość i oryginalność, 
f) strona formalna pracy – (język, strona wizualna, poprawne przypisy). 

3. Wymienione kryteria są traktowane równorzędnie i stosowane łącznie do każdej pracy. 
4. Obrady jury są tajne, mogą odbywać się drogą elektroniczną. Od werdyktu jury nie przysługuje 

odwołanie. 
5. Jury publikuje informacje o rozstrzygnięciu konkursu najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku.  

 
§6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.  
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Sekcji Socjologii Płci PTS. 

 


