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REGULAMIN 
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ

OBRONIONĄ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU 
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

§ 1
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

§ 2
CEL KONKURSU

Wyróżnienie wybitnych młodych pracowników nauki i ich osiągnięć naukowych.

§ 3
NAGRODY

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę pieniężną i dyplom.
2. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród pieniężnych:

 I nagroda 2500 zł
 II nagroda 2000 zł
 III nagroda 1500 zł

3. Kapituła Konkursu może dokonać innego podziału nagród pieniężnych oraz przyznać dodatkowe
wyróżnienia honorowane dyplomem lub nagrodą rzeczową.

4. Wypłacone nagrody będą pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych. 
5. Nagroda pieniężna zostanie przelana na konto wskazane przez laureata Konkursu w ciągu 30 dni

od ogłoszenia wyników. 

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Na  Konkurs  mogą  być  zgłoszone  prace  doktorskie  obronione  na  Uniwersytecie  Ekonomicznym
w Poznaniu  w  roku  akademickim  2019/2020,  2020/2021  i  2021/2022  w  postępowaniu,  które
zakończyło się podjęciem przez Radę Awansów Naukowych uchwały  o nadaniu stopnia  doktora
oraz podjęciem uchwały o uznaniu pracy za wyróżniającą. 

2. Na  Konkurs  mogą  być  zgłoszone  prace  publiczne,  niezastrzeżone,  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. uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora /skan,
4. uchwały o uznaniu pracy za wyróżniającą /skan,
5. podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie fundacjauep.pl) /skan.
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§ 6
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs organizowany jest cyklicznie raz do roku, jest jednoetapowy. 
2. Termin zgłaszania prac na Konkurs upływa w dniu 31.10.2022 roku.
3. Pracę  na  Konkurs  wraz  z  kompletem  dokumentów  wymienionych  w regulaminie  par.  5  należy

przesłać mailowo na adres: konkursy@fundacjauep.pl
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20.12.2022 roku   15.03.2022 roku.  1   
5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.
6. 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. 

7. Autorzy  i  promotorzy  nadesłanych  prac  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  Konkursu  i  terminie
uroczystości wręczenia nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. Uroczyste  wręczenie  nagród  będzie  miało  miejsce  w  trakcie  gali  związanej  z  obchodami  Dnia
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

§ 7
KRYTERIA OCENY PRAC

1. 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

1. Kapituła Konkursu składa się z co najmniej 5 do 9 członków zgłaszanych przez dyrektorów instytutów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji UEP, w ciągu miesiąca
od daty złożenia wniosku. 

2. Każdy instytut zgłasza jednego przedstawiciela. 
3. Członkiem Kapituły nie może być promotor pracy doktorskiej zgłoszonej do Konkursu.
4. Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
5. Zadaniem Kapituły Konkursu jest: 

- kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, 
- ocena prac i wyłonienie zwycięzców, 
- przyznanie nagród i wyróżnień, 
- przekazanie organizatorowi Konkursu protokołu z posiedzenia Kapituły. 

6. Członkowie Kapituły pracują społecznie. 
7. Członek  Kapituły  wyraża  pisemną  zgodę  na  udział  w  jej  pracach  oraz  podpisuje  zobowiązanie

do przestrzegania praw autorskich przysługujących autorom nadesłanych prac konkursowych.
8. Biuro  Fundacji  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Poznaniu,  w  porozumieniu  z  Przewodniczącym,

zapewnia warunki prawidłowego przebiegu prac Kapituły.

1 Decyzją Zarządu Fundacji UEP, uchwała nr 6/2022
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§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie. 
2. Autor  pracy  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  swoich  danych  osobowych,

wizerunkowych i biograficznych związanych z realizacją, promocją i rozliczeniem Konkursu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji, promocji i rozliczenia

Konkursu. 
4. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  Administratora  przez  okres  5  lat  od  zakończenia

Konkursu. 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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