REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW
na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą OECD
w tym jej funkcjonowania i wpływu na państwa członkowskie oraz kraje trzecie

I. Cele konkursu
1. Wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) dotyczących
funkcjonowania OECD i/oraz jej wypływu na państwa członkowskie oraz kraje trzecie
wykorzystujących opracowania, publikacje i dane/wskaźniki OECD.
2. Popularyzowanie i promowanie wiedzy z zakresu działalności OECD wśród studentów
uczelni wyższych i refleksja nad rolą OECD we współczesnych procesach społecznogospodarczych.

II. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Stałe Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy
OECD w Paryżu we współpracy z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW)
w Lublinie.

III. Założenia konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty a do udziału w nim zaproszeni są studenci uczelni
publicznych i niepublicznych w Polsce.
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2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie i licencjackie zakotwiczone
w różnych dyscyplinach naukowych, jeśli tylko wpisują się w wyżej określone cele
konkursu.
3. Zgłoszone mogą być tylko prace magisterskie lub licencjackie, które już zostały
obronione.
4. Zgłoszone mogą być prace, które zostały napisane w języku polskim lub angielskim.
5. Prace zgłoszone do konkursu powinny opierać się na źródłach pierwotnych
i wtórnych, uwzględniających również opracowania, publikacje i dane/wskaźniki
OECD.
6. Zgłoszenia do Konkursu dokonywać mogą jedynie Autorzy prac magisterskich
i licencjackich.
7. W pierwszej edycji konkursu zgłoszone mogą być prace obronione nie wcześniej niż
31 grudnia 2016 roku i nie później niż 30 września 2018 roku.
8. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 30 września 2018 roku. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone do 15 listopada 2018 roku.

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnicy są zobowiązani do nadesłania na adres e-mail:
paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl, następujących dokumentów:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy;
- oświadczenie Autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikację danych
osobowych;
- poświadczenie o obronie pracy;
- zapis pracy w formie elektronicznej (format PDF)
2. Nadesłane zgłoszenia, w których brak jest w.w. dokumentów lub które wpłynęły po
terminie nie będę rozpatrywane.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2018 r.

V. Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa została powołana przez Organizatora konkursu na mocy
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2. W skład Komisji wchodzą następujący członkowie:
- Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. Aleksander Surdej
- Wice Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. Mirosław Filipowicz
- Członek Komisji: Dr Anna Visvizi
- Członek Komisji: Pan Maciej Fałkowski
- Sekretarz Komisji: Pani Edyta Michelin

VI. Kryteria oceny
1. Prace konkursowe będą poddane ocenie przez Komisję pod kątem zgodności
z tematem oraz zawartości merytorycznej, z uwzględnieniem takich szczegółowych
czynników jak: jakość argumentacji, jakość i różnorodność wykorzystanych źródeł,
przypisy, czystość języka i styl wypowiedzi.
2. Prace konkursowe noszące znamiona plagiatu zostaną zdyskwalifikowane i nie będą
poddawane ocenie przez Komisję konkursową.

VII. Etapy konkursu
1. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2018 roku.
2. Komisja egzaminacyjna w terminie do 15 listopada 2018 r. wyłoni laureatkę/a
konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 listopada 2018 r. na stronie
Organizatora: http://paryzoecd.msz.gov.pl
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminów
poszczególnych etapów. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni
o zaistniałych zmianach drogą mailową.

VIII.

Nagrody

1. Organizator konkursu przyznaje następujące kategorie i formy nagród:
- nagroda główna: w formie dwudniowego pobytu studyjnego w OECD oraz w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu. Organizator Konkursu zobowiązuje się
do pokrycia kosztów przejazdu i zakwaterowania podczas trwania pobytu.
- wyróżnienia.
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IX. Postanowienia końcowe
1. W zależności od ilości nadesłanych prac konkursowych, Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu lub do odwołania Konkursu bez
podania przyczyn.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac konkursowych ponosi uczestnik
konkursu.
3. Wyłoniony laureat do nagrody głównej i wyróżnień, zobowiązuje się do wyrażenia
zgody na opublikowanie danych osobowych w związku z informacją o wygranej
w konkursie.
4. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres:
paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Imię: ….........................................................................................................................................

Nazwisko:
.......................................................................................................................................................

Adres do korespondencji: ..........................................................................................................

Tel. : ..............................................................., E-mail: .............................................................

Nazwa uczelni: ............................................................................................................................

Wydział:
.......................................................................................................................................................

Tytuł pracy magisterskiej lub licencjackiej:
.......................................................................................................................................................

Data obrony pracy:
.......................................................................................................................................................

Oświadczenie Autora pracy:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

….................................................
/miejscowość i data/

…..................................................
/własnoręczny podpis Autora/
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Zgoda Autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z zakresu tematycznego
OECD, w informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz publikacji
wyników konkursu.

…....................................................
/miejscowość i data/

……............................................
/podpis/
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