
         

 

1 

 

 
R E G U L A M I N 

I EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE 

Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 

 
I. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy wykażą się najbardziej 

wartościowymi pracami licencjackimi bądź magisterskimi na temat polityki 

społecznej w Małopolsce. Ponadto celem konkursu jest zwiększenie zainteresowa-

nia absolwentów i studentów szkół wyższych polityką społeczną oraz jej lokalnym 

(małopolskim) wymiarem. 

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorami konkursu są Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Polskie 

Towarzystwo Polityki Społecznej Oddział w Krakowie 

 

III. UCZESTNICY 

1. Konkurs jest przeznaczony dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych  

w Polsce, niezależnie od trybu studiowania. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu własnej pracy dyplomowej 

(licencjackiej lub magisterskiej)  podejmującej wątek polityki społecznej  

w Małopolsce.  

2. Aby przystąpić do konkursu należy przesłać a) wypełniony i podpisany 

formularz konkursowy (np. skan lub fot.) oraz b) pracę dyplomową (w formie 

elektronicznej) na adres e-mailowy podany przez organizatorów konkursu.  

3. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Zgłoszone prace nie 

podlegają zwrotowi. 

4. Prace dyplomowe przyjmowane będą w okresie trwania konkursu, czyli  

od 01 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 

5. Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki: 

a) Musi być napisana w języku polskim; 

b) Praca musi dotyczyć obszaru polityki społecznej1 z terenu województwa 

małopolskiego; 

c) Praca musi być obroniona w roku akademickim 2018/19, co oznacza, iż jej 

autor przeszedł procedurę egzaminacyjną i otrzymał tytuł licencjata bądź magistra; 

d) Praca powinna spełniać standardy określone dla prac naukowych,  

a w szczególności zawierać odpowiednią metodologię, odwołania do literatury 

specjalistycznej, przypisy oraz zestawienie bibliograficzne; 

e) Przesłana praca powinna być zapisana w formacie pdf; 

f) Prace należy przesyłać na adres e-mailowy sekretarza Komisji konkursowej –  

dra Krzysztofa Chaczko: krzysztof.chaczko@up.krakow.pl do 30 listopada 2019 

r.; 

g) Każdy uczestnik konkursu otrzyma drogą elektroniczną informację 

potwierdzającą przyjęcie pracy do konkursu. 

 
                                                        
1 Zakres pojęcia „polityka społeczna” został przedstawiony np. w publikacji: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), 

Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018. 
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V. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW 

1. Laureatów konkursu wybierze Komisja konkursowa składająca się  

z pracowników naukowych Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie oraz członków krakowskiego oddziału Polskiego 

Towarzystwa Polityki Społecznej: 

- Przewodniczący Komisji konkursowej – dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP; 

- Sekretarz Komisji konkursowej – dr Krzysztof Chaczko; 

- Członek Komisji konkursowej – dr hab. Marek Klimek, prof. UP; 

- Członek Komisji konkursowej – dr Ewelina Zdebska; 

- Członek Komisji konkursowej – mgr Wojciech Glac. 

2. Komisja konkursowa będzie oceniała osobno prace licencjackie  

oraz magisterskie. 

3. Przy wyłanianiu laureatów, Komisja konkursowa będzie kierowała się 

następującymi kryteriami: zgodnością pracy z celami i tematem konkursu, 

oryginalnością podejścia do tematu, jakością metodologiczną, walorami 

merytorycznymi, możliwościami wykorzystania pracy w praktyce, znajomością 

tematyki oraz spójnością i stylem pracy. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do  

30 stycznia 2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 

a autorzy prac zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

 

VI. NAGRODY 

1. Autorom najlepszych prac dyplomowych – osobno dla prac licencjackich  

i magisterskich – Komisja konkursowa przyzna nagrody w postaci sprzętu 

multimedialnego, pomocy naukowych, wartościowych publikacji oraz dyplomów. 

Wybrane prace będą mogły być także opublikowane w formie artykułów  

w czasopiśmie naukowym. Decyzja o wyborze tekstów oraz formie publikacji należy 

do Komisji konkursowej.  

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 

Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych uczestników 

konkursu na najlepsze prace dyplomowe jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków). 

Kontakt z administratorem: info@up.krakow.pl. Uczestnicy mogą skontaktować się 

z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mailowy 

iod@up.krakow.pl. Uczelnia przetwarza dane osobowe w ramach wykonywania 

czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników zgodą w celu organizacji  

i realizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z obszaru polityki społecznej w 

Małopolsce, publikacji informacji o laureatach, wręczenia nagród oraz w celach 

kontaktowych z uczestnikami konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu 

mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w 

związku z wykonywaniem powierzonego im zadania. Dane osobowe uczestników 

konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu lub w celach 

archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Przystąpienie do konkursu w postaci przesłania własnej pracy dyplomowej, oznacza:  

a) Akceptację przez autora pracy wszystkich warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

b) Oświadczenie, że zgłaszający jest autorem pracy i jej przesłanie na konkurs  

nie narusza praw osób trzecich. 

c) Zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w ramach działań 

zaznaczonych w niniejszym Regulaminie. 

d) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy dla potrzeb 

konkursowych (zgodnie z § VII niniejszego Regulaminu). 

3. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych organizatorów przez cały 

okres trwania konkursu. 

4. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do 

Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia 

Regulaminu. 

5. Komisja konkursowa ma prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji 

Regulaminu konkursu. 

6. Osobą odpowiedzialną za kontakt w kwestiach organizacyjnych konkursu jest 

sekretarz Komisji konkursowej, dr Krzysztof Chaczko: 

krzysztof.chaczko@up.krakow.pl 

7. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Polityki Społecznej prof. Mirosław Grewiński oraz Dziekan Wydziału 

Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. Ireneusz M. 

Świtała. 

 

. 


