PATRON KONKURSU

ORGANIZATOR

REGULAMIN
VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU IM. PROFESORA WACŁAWA WILCZYŃSKIEGO
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ
Z ZAKRESU TEORII I HISTORII EKONOMII ORAZ POLITYKI GOSPODARCZEJ
§1
ORGANIZATOR I PATRONAT NAD KONKURSEM
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Patronat nad Konkursem objął Andrzej głowacki - Prezes Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A.,
Przewodniczący Rady Uczelni UEP.
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest zamiar upamiętnienia postaci i dorobku Profesora Wacława Wilczyńskiego
oraz promocja badań naukowych z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej
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§3
NAGRODY
Laureat Konkursu otrzyma główną nagrodę pieniężną, w wysokości 5 000zł i dyplom.
Kapituła Konkursu może dokonać innego podziału nagrody oraz przyznać dodatkowe wyróżnienia
honorowane dyplomem lub nagrodą rzeczową.
Wypłacona nagroda będzie pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych.
Nagroda pieniężna zostanie przelana na konto wskazane przez laureata Konkursu w ciągu 30 dni
od dnia ogłoszenia wyników.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac wyróżnionych przez Radę Jednostki mającej
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej obronionych w okresie od 01.08.2018 r. do 30.04.2021 r.
2. Na Konkurs mogą być zgłoszone prace publiczne, nie zastrzeżone, napisane w języku polskim
lub angielskim.
§5
WYMAGANIA FORMALNE
Zgłoszenie pracy doktorskiej do Konkursu wymaga złożenia:
1. pracy doktorskiej /w zapisie pdf,
2. pisma przewodniego wraz z merytorycznym uzasadnieniem podpisanego przez promotora pracy
lub kierownika jednostki, która nadała stopień doktora nauk ekonomicznych /skan,
3. wyciągu o nadaniu stopnia naukowego doktora /skan,
4. wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Jednostki o uznaniu pracy za wyróżniającą /skan,
5. podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie Fundacji: fundacjauep.pl) /skan.
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§6
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs organizowany jest cyklicznie raz na dwa lata, jest jednoetapowy.
Termin zgłaszania prac na Konkurs upływa w dniu 14.06.2021 20.07.2021 roku.
Pracę na Konkurs wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie par. 5 należy
przesłać mailowo na adres: konkursy@fundacjauep.pl
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15.10.2021 31.10.2021 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.
Wyniki Konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu i Fundacji UEP, w biuletynie informacyjnym, na tablicach informacyjnych Uczelni oraz
w social mediach Fundacji UEP.
Autorzy i promotorzy nadesłanych prac zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie
uroczystości wręczenia nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie gali związanej z obchodami Dnia
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
§7
KRYTERIA OCENY PRAC
Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:
wartość naukowa rozprawy (jasność sformułowania celu badawczego; trafność wyboru metod
i narzędzi badawczych; ocena merytoryczna pracy; znaczenie otrzymanych wyników dla
reprezentowanej przez autora dyscypliny naukowej),
oryginalność podjętej w rozprawie problematyki badawczej (w sformułowaniu problemu
badawczego; w zastosowanych metodach badawczych; w syntetycznym, krytycznym spojrzeniu
na określoną dziedzinę badawczą; z innych powodów),
znaczenie podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej i społecznej,
umiejętność doboru i wykorzystania źródeł,
znajomość światowej literatury przedmiotu,
ocena strony formalnej pracy.
§8
KAPITUŁA KONKURSU
Do rozstrzygnięcia Konkursu Prezes Zarządu Fundacji UEP powołuje Kapitułę Konkursu i wskazuje
jej Przewodniczącego.
Kapituła powołana jest na czas trwania danej edycji Konkursu.
Zadaniem Kapituły Konkursu jest:
 kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
 ocena prac i wyłonienie zwycięzców,
 przyznanie nagród oraz wyróżnień,
 przekazanie organizatorowi Konkursu protokołu z posiedzenia Kapituły.
Członkowie Kapituły pracują społecznie.
Biuro Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w porozumieniu z Przewodniczącym,
zapewnia warunki prawidłowego przebiegu prac Kapituły.
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§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
Autor pracy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swoich danych osobowych,
wizerunkowych i biograficznych związanych z realizacją, promocją i rozliczeniem Konkursu.
Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji, promocji i rozliczenia
Konkursu.
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat od zakończenia
Konkursu.
Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez autora pracy jest Fundacja
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53, pok. 10, 61-896 Poznań.
§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace, które nie spełniają kryteriów określonych w regulaminie nie będą oceniane.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator Konkursu.

