REGULAMIN KONKURSU ERSA-Sekcja Polska – edycja 2021
na najlepszą pracę dyplomową
z zakresu regionalistyki
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
naukowym na najlepszą pracę dyplomową z zakresu regionalistyki, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd stowarzyszenia European Regional Science Association (ERSA)
– Sekcja Polska, zwany dalej „Organizatorem” oraz „ERSA-Sekcja Polska”
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.

§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby które uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub
stopień doktora zwani dalej „Uczestnikami”.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w 4 kategoriach: 1) licencjackie, 2) inżynierskie, 3)
magisterskie i 4) doktorskie, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w
poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok oraz bieżącym do dnia ogłoszenia konkursu.
3. O przyznanie nagrody za prace dyplomowe mogą wystąpić ich autorzy lub promotorzy za zgodą
autora.
4. Zgłoszenie pracy na Konkurs wymaga złożenia do dnia 31 lipca roku przeprowadzenia konkursu
następujących dokumentów:
a) wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu
Konkursu;
b) kopii dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę tytułu licencjata,
inżyniera, magistra lub stopnia naukowego doktora;
c) jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (pobranej z systemu APD)
oraz streszczenia pracy w języku polskim (maksymalnie 2 500 znaków lub 5 slajdów
prezentacji) zapisanych w formacie PDF. Pliki powinny być podpisane wg wzoru:
„KONKURS ERSA 2021 imię_nazwisko_tytuł pracy” oraz „KONKURS ERSA
2021_imię_nazwisko_tytuł pracy_streszczenie”
d) zgody promotora na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora imienia
i nazwiska promotora w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie (Załącznik nr 2
do Regulaminu).
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na adres mailowy ersa@ersa.org.pl w
nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 roku.
6. Organizator po otrzymaniu poprawnego formalnie zgłoszenia, potwierdza przyjęcie pracy do
konkursu, usuwa z pracy konkursowej dane autora oraz dane promotorów i nadaje pracy numer
kodujący.
7. Administratorem danych osobowych uczestników, promotorów i informacji o uczelni jest
Organizator. Każdy uczestnik Konkursu i promotor posiada prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, a uczelnia ma prawo dostępu do informacji o niej oraz
ich poprawiania.
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§3
Harmonogram Konkursu
1. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:


ogłoszenie Konkursu: do 15 maja 2021 r.;



nadsyłanie prac: do 31 lipca 2021 r.;



ogłoszenie wyników Konkursu: do 15 listopada 2021 r.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ERSA – Sekcja Polska, www.ersa.org.pl
3. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konkursu.

§4
1. Nagrodę przyznaje Kapituła konkursu, zwana dalej „Kapitułą”.
2. Kapitułę powołuje Zarząd ERSA-Sekcja Polska. W skład Kapituły wchodzi 2 członków Zarządu oraz 3
stałych członków, powołanych przez Zarząd ERSA–Sekcja Polska. Spośród członków Kapituły
wybierany zostaje Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Kapituły Konkursu.
3. Kapituła zastrzega sobie prawo powołania dodatkowych ekspertów zewnętrznych (po wpłynięciu
prac i zapoznaniu się z ich tematami), dla zapewnienia rzetelnej i merytorycznej oceny prac
dyplomowych.
4. Zadaniem Kapituły jest:
a)

ocena nadesłanych prac;

b)

wybór laureatów konkursu.

§5
Kryteria oceny i nagrody
1. Do konkursu można zgłaszać obronione prace dyplomowe z zakresu szeroko rozumianej
regionalistyki.
2. Kapituła dokonuje oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym.
3. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła bierze pod uwagę, w szczególności:
a. aktualność zagadnienia;
b. jakość merytoryczną pracy;
c. nowatorski i twórczy charakter pracy;
d. zakres badań i metodykę zastosowaną przy ich opracowaniu;
e. znaczenie pracy z perspektywy społecznej (aplikacyjnej);
f. edytorski poziom pracy.
4. Ocena prac odbywać się będzie przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów w oparciu o
formularz załączony do regulaminu (załącznik nr 3).
5. Spośród zgłoszonych prac dyplomowych Kapituła w każdej z kategorii wyłoni laureata(ów),
któremu zostanie przyznana nagroda w postaci:
- nieodpłatnego członkostwa w ERSA-Sekcja Polska oraz Regional Science Association International
(RSAI) przez okres 1 roku (kolejnego roku kalendarzowego po roku konkursu)
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- nagrody rzeczowej (statuetki lub książki),
- dyplomu,
- konsultacji naukowej w przypadku gdy laureat podejmie decyzję o opracowaniu na podstawie
wyróżnionej pracy artykułu do recenzowanego czasopisma naukowego,
- wystąpienia w konkursowej sesji specjalnej podczas konferencji naukowej organizowanej przez
ERSA–Sekcja Polska.
6. Kapituła Konkursu przyznaje także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody/wyróżnienia w przypadku niskiego
poziomu merytorycznego prac.

§ 6.
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista laureatów (w zakresie imię i nazwisko, tytuł pracy, reprezentowana uczelnia, promotor) oraz
termin uroczystego wręczenia nagród podawane są do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na
stronie internetowej ERSA–Sekcja Polska.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o zwycięzcy Konkursu, promotorze, a także nadesłanej przez niego pracy oraz umieszczenia tych
informacji w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i na stronie internetowej
Organizatora.

§7
Postanowienia końcowe
1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków określonych
w Regulaminie Konkursu.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem Konkursu decyzje podejmuje Organizator
Konkursu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu,
a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
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Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie ERSA – Sekcja Polska na najlepszą
pracę dyplomową z zakresu regionalistyki

1. Imię i nazwisko autora pracy ................................................................................................................
2. Adres do korespondencji ......................................................................................................................
3. Nr telefonu ...........................................................................................................................................
4. Adres email ...........................................................................................................................................
5. Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora ...................................................................................
6. Nazwa uczelni/wydziału/instytutu (katedry) .......................................................................................
7. Tytuł pracy ............................................................................................................................................
8. Data obrony pracy ................................................................................................................................
9. Akceptuję warunki Konkursu oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
10. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku

z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o Konkursie,
w tym w szczególności o jego wynikach.

…………………….………………………………...
(data i podpis)
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Załącznik nr 2. Formularz danych osobowych uczestnika i promotora w Konkursie na najlepszą
pracę dyplomową

Imię
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
e-mail
Uczelnia

Administratorem danych osobowych jest ERSA – Sekcja Polska, ul. POLSKIEJ ORGANIZACJI
WOJSKOWEJ, nr 3/5, lok. B107, ŁÓDZ, 90-255, e-mail: ersa@ersa.org.pl.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (Art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych).
Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi
uczestnictwo.
Dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Konkursu i przedawnienia ewentualnych roszczeń
uczestników Konkursu.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
przyznawaną przez ERSA – Sekcja Polska i akceptuję jego postanowienia.

Data ……………………….

Podpis promotora/uczestnika ………………………………………
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Załącznik nr 3. Formularz oceny pracy dyplomowej przez eksperta

Informacje dostępne tylko dla Kapituły:
Numer pracy: ……………………...
Autor: …………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tytuł pracy: ……………….…………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko eksperta oceniającego: ……………………………………………………………………………………
Proszę ocenić pracę, w nawiązaniu do zapisów par. 5 pkt. 3, w następujących skalach od 1 (słaba) do
5 (bardzo dobra):
- Praca porusza aktualne zagadnienia ……………………….
- Struktura pracy jest logiczna i spójna …………………………..
- Praca jest poprawna koncepcyjnie ………………………..
- Dobór materiału badawczego i metody badawczej są właściwe .........................
- Praca jest nowatorska …………………………
- Praca ma dużą wartość aplikacyjną ………………………..
- Praca jest dobrze osadzona w literaturze …………………………..
- Praca jest poprawna językowo, stylistycznie i technicznie ………………………

Ponadto, proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
- Jak ocenia Pan(i) poziom pracy w stosunku do innych prac (niski/średni/wysoki)? ………....
- Czy uważa Pan/Pani, że ta praca mogłaby być opublikowana (nie/może/tak)? …………...
- Czy uważa Pan/Pani, że ta praca powinna być nagrodzona (nie/może/tak)?…………

Jeśli mają Państwo jakieś inne, bardziej szczegółowe uwagi, które mogą być istotne dla Kapituły przy
podejmowaniu decyzji o tym, czy praca powinna uzyskać nagrodę ERSA- Sekcja Polska, prosimy o
podanie ich poniżej.
Uwagi: .................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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