
 

 

Konkurs 

na najlepsze artykuły naukowe dotyczące problematyki wsi i rolnictwa 

autorstwa młodych naukowców 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego. 

 

2. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja wyników badań naukowych zrealizowanych przez młodych naukowców 

w dziedzinie nauk społecznych oraz dotyczących problematyki wsi i rolnictwa, 

b) promowanie socjologii wsi jako subdyscypliny socjologii. 

 

3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych artykułów naukowych w dwóch kategoriach: 

a) artykuły młodych naukowców przed uzyskaniem stopnia doktora, 

b) artykuły młodych naukowców, którzy posiadają stopień doktora uzyskany w okresie 10 lat 

przed datą wysłania zgłoszenia konkursowego, 

 

4. Do okresu wskazanego w punkcie 3 b) nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, 

rodzicielskiego i wychowawczego. 

 

5. Zgłoszone do Konkursu artykuły powinny dotyczyć problematyki wsi i/lub rolnictwa 

podejmowanej w perspektywie nauk społecznych. 

 

6. Ocenie będą podlegały wyłącznie artykuły wcześniej nieopublikowane, jednoautorskie 

i napisane w języku polskim lub angielskim.  

 

7. Artykuł do Konkursu może zgłosić wyłącznie jego Autor/Autorka. 

 



8. Warunkiem przyjęcia artykułu do Konkursu jest złożenie podpisanego przez Autora/Autorkę 

oświadczenia dotyczącego praw autorskich i danych osobowych, które stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

 

9. Autorzy przesyłają swoje artykuły oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych 

osobowych (w formie niezabezpieczonych plików docx lub pdf) na adres mailowy sswir@pts.org.pl, 

w okresie od 24 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku. 

 

10. Zarząd Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS dokona weryfikacji zgłoszeń pod względem 

formalnym a następnie do oceny artykułów powoła Jury Konkursu, złożone z doświadczonych 

badaczy ze stopniem co najmniej dr hab. w liczbie od czterech do sześciu.  

 

11. Jury Konkursu dokona oceny merytorycznej nadesłanych artykułów w oparciu o jednolity 

formularz recenzji oraz wyłoni laureatów w obu kategoriach konkursowych. 

 

12. Podstawowymi kryteriami oceny nadesłanych artykułów są: oryginalność podjętej tematyki, 

adekwatne wykorzystanie zaplecza teoretycznego, poprawność wnioskowania oraz klarowność 

językowa tekstu. 

 

13. Oceniane artykuły podlegają anonimizacji w następujący sposób: nazwiska autorów zostaną 

zakodowane przez odbiorców zgłoszenia a kody pozostaną, aż do wyłonienia laureatów, 

nieudostępnione członkom Jury Konkursu, którzy tym samym dokonają oceny artykułu 

pozbawionego nazwiska autora.  

 

14. Po sporządzeniu recenzji zgłoszonych do Konkursu artykułów członkowie Jury odbywają 

dyskusję i spośród Autorów zrecenzowanych prac wybierają w drodze głosowania, zwykłą 

większością głosów: 

a) Laureata/Laureatkę Konkursu w kategorii młodych naukowców przed uzyskaniem stopnia 

doktora,  

b) Laureata/Laureatkę Konkursu w kategorii młodych naukowców posiadających stopień doktora, 

uzyskany w okresie 10 lat przed datą wysłania zgłoszenia konkursowego. 

 

15. Laureaci Konkursu w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody główne 

o charakterze rzeczowym. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania dodatkowych 

nagród i wyróżnień uczestnikom Konkursu. 

 

16. Jury Konkursu może zdecydować o odstąpieniu od wyboru laureatów w jednej lub obu 

kategoriach. 

 

17. Zgłoszenie konkursowe może być wycofane na każdym etapie Konkursu na pisemną prośbę 

Autora/Autorki artykułu, aż do momentu ogłoszenia wyników Konkursu 



 

18. Wyniki Konkursu wraz z listą Laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.pts.org.pl w terminie do 11 listopada 2022 roku. 

 

19. Laureaci zostaną poinformowani listownie o terminie i miejscu uroczystego wręczenia 

nagród. 

 

20. Zgłoszenie artykułu do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz 

wykorzystywanie danych osobowych Autora artykułu do celów związanych z organizacją, 

przebiegiem i promocją Konkursu. Administratorem danych osobowych autora artykułu jest Polskie 

Towarzystwo Socjologiczne z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. 

 

21. Organizator nie zwraca kosztów związanych z opracowaniem i zgłoszeniem artykułów do 

Konkursu. 

 

22. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści niniejszego Regulaminu i interpretacji jego 

postanowień rozstrzyga Zarząd Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS. 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1. 

 

 

 

miejscowość …………..……………, data …………..……  

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA 

dotyczące praw autorskich i danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………………………………………………, 

urodzony /-a w dniu …………………………………………………………………………………………………………….… 

a) nieposiadający/-a stopnia doktora *; 

b) posiadający/-a stopień doktora nadany w dniu * ……………………………………………….… 

przez ………………………………………………………………………………………………………………………… 

w związku ze zgłoszeniem mojego artykułu pt. 

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

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

do konkursu na najlepsze artykuły naukowe dotyczące problematyki wsi i rolnictwa 

autorstwa młodych naukowców, organizowanego przez Sekcję Socjologii Wsi i Rolnictwa 

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) ww. artykuł przygotowałem/-am samodzielnie; 



3) ww. artykuł w momencie zgłoszenia do konkursu nie został opublikowany ani złożony 

do publikacji; 

4) ww. artykuł nie narusza przepisów prawa polskiego; 

5) znam i akceptuję treść Kodeksu Etyki Socjologa PTS;  

6) znam i akceptuję treść regulaminu ww. konkursu;  

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie 

Towarzystwo Socjologiczne;  

8) wyrażam zgodę na powielanie i wydruk mojego artykułu na potrzeby pracy Jury 

konkursu; 

9) wyrażam zgodę – w wypadku mojej ewentualnej wygranej lub wyróżnienia w 

konkursie – na umieszczenie informacji o mnie (imię, nazwisko, afiliacja) i 

podstawowych informacji o artykule (tytuł, problematyka, doniosłość) na stronie 

internetowej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz w innych materiałach PTS. 

 

 

…………………………………………………  

podpis autora/-ki artykułu 

 

 ______________________ 

 * skreślić jeśli niepotrzebne 


