REGULAMIN

konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą
poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prac dyplomowych poświęconym
poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej (Visegrad+) w 2014 r., zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie, zwany dalej
Organizatorem. Konkurs prowadzony jest w ramach projektu Virtual Forum for Visegrad+
Studies, zwanego dalej Projektem, który jest współfinansowany przez Departament
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu
„Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.
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PRZEDMIOT KONKURSU
3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych poświęconych
poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej.
4. Poprzez pracę dyplomową rozumie się pracę pisemną, której opracowanie i obronienie
konieczne jest do zdobycia dyplomu ukończenia uczelni wyższej i jednocześnie uzyskania
tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. W ramach konkursu wyróżnia się trzy typy prac
dyplomowych: 1) pierwszego stopnia (licencjacką), 2) drugiego stopnia (magisterską),
trzeciego stopnia (doktorską).
5. Do Konkursu może zostać zgłoszona praca dyplomowa obroniona po 1 stycznia 2012 r.
w polskiej uczelni wyższej lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do nadawania
tytułów zawodowych i/lub stopni naukowych albo obroniona w kraju uczestniczącym
w procesie bolońskim przez osobę posiadającą obywatelstwo jednego z krajów Unii
Europejskiej lub Visegrad+.
6. Poprzez Visegrad+ rozumie się państwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja,
Węgry) poszerzoną o następujące państwa: Słowenia, Chorwacja, Serbia, Rumunia, Bułgaria
i Mołdawia.
7. Prace dyplomowe powinny mieścić się w zakresie następującej problematyki poświęconej
poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej:
a) priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja wobec Visegrad+;
b) priorytety polityki zagranicznej wybranego państwa Visegrad+ i ich realizacja;
c) stosunki Rzeczpospolitej Polskiej z państwem/-ami Visegrad+;
d) polityka Rzeczpospolitej Polskiej na forum Grupy Wyszehradzkiej;
e) Grupa Wyszehradzka na forum Unii Europejskiej;
f) polityka, gospodarka, najnowsza historia, czy społeczeństwo jednego lub więcej
krajów poszerzonej Grupie Wyszehradzkiej.
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UCZESTNICTWO W KONKURSIE
8. Zgłaszana praca dyplomowa musi być napisana w języku polskim lub angielskim.
9. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie aplikacji w formie elektronicznej na adres
konkurs@visegradplus.org. Aplikacja składa się z następujących elementów:
a) zgłoszona praca dyplomowa w jednym z popularnych formatów (np. DOC, DOCS,
PDF), niezabezpieczonej hasłem, z uprawnieniami do drukowania i kopiowania;
b) streszczenie pracy w j. polskim i angielskim (1500-2000 znaków ze spacjami);
c) CV kandydata, zawierające dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy);
d) oświadczenie o akceptacji Regulaminu, o autorskim i samodzielnym charakterze
zgłaszanej pracy, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
Konkursu, o zgodzie na nieodpłatne udostępnienie pracy.
10. Formularz w wersji edytowalnej znajduje się na stronie: www.kj.org.pl/visegradplus.
11. Do aplikacji można dołączyć recenzje pracy: promotora i/lub recenzenta.
12. Ostateczna data przyjmowania aplikacji upływa w dniu 7 listopada 2014 r. (godz. 24.00).
Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

PROCEDURA WYBORU I KRYTERIA PRAC
13. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w trzech kategoriach: najlepsza praca licencjacka,
najlepsza praca magisterska i najlepsza praca doktorska.
14. Nagrodzone prace wybiera Komisja Konkursowa w składzie:
a) przewodniczący Rady Programowej Projektu, jako przewodniczący Komisji;
b) 2-4 członków Rady Programowej Projektu;
c) przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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15. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej podejmowane są większością głosów, są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. W przypadku równego rozkładu głosów,
decyduje głos przewodniczącego Komisji.
16. W przypadku otrzymania znacznej liczby prac, skład Komisji zostanie poszerzony zgodnie
z rekomendacją Koordynatora Projektu.
17. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
a) warsztat badawczy i wartość aplikacyjna pracy (60% oceny);
b) innowacyjność tematu lub ujęcia badanej problematyki; oryginalność (30% oceny);
c) jasność wywodu, układ pracy i strona formalna, m.in. struktura, kompletność tez,
dobór i wykorzystanie źródeł, poprawność językowa (10% oceny).
18. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji.
Protokół jest udostępniany Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

NAGRODY KONKURSOWE
19. Pulę nagród ustala się na 8 000 zł netto. Podatek dochodowy od nagród rzeczowych
pokrywa w całości Organizator. Warunkiem przyznania nagrody jest udostępnienie
Organizatorowi przez nagrodzonego uczestnika danych koniecznych do odprowadzenia
przez Organizatora zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
20. Zakładany podział środków to:
a) 3 500 zł – najlepsza praca doktorska;
b) 2 500 zł – najlepsza praca magisterska;
c) 1 500 zł – najlepsza praca licencjacka;
d) 500 zł – wyróżnienie w dowolnej kategorii.
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21. Organizator zastrzega sobie prawo do: zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody,
zmiany podziału środków finansowych, jak i do niewyłonienia zwycięzcy w danej kategorii –
ewentualne zmiany będą podyktowane liczbą, strukturą i jakością zgłoszonych prac.
22. Wyniki Konkursu, wraz z podziałem środków konkursowych, zostaną opublikowane na
stronie www.visegradplus.org do dnia 12 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów Regulaminu oraz
wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu
nowej wersji dokumentu na stronie www.kj.org.pl/visegradplus.
24. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
25. Uczestnicy akceptują i wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.
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