
Regulamin Konkursu  

na najlepszą pracę dyplomową o tematyce równości i różnorodności 

społecznej 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce równości 

społecznej (zwanego dalej „Konkursem”) jest Uniwersytet Śląski z siedzibą w 

Katowicach przy ulicy Bankowej 12, 40-007 Katowice (zwany dalej 

„Organizatorem”).  

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem i podlegać 

będzie przepisom prawa polskiego.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przedmiotem konkursu są dyplomowe prace licencjackie, magisterskie i 

doktorskie (zwane dalej „Pracami Konkursowymi”) obronione na 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wszystkich kierunkach studiów w 

roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022, które podejmują problematykę 

równości lub różnorodności społecznej w prezentowanych analizach 

badawczych w kontekście zjawisk, tendencji czy problemów. Różnorodność  

jest przy tym ujmowana  w perspektywie wielu profili, np.  pochodzenia, status 

społecznego i ekonomicznego, płci, seksualność, wieku, wyznania itp.  

2. Przez „Uczestnika/Uczestniczkę” rozumie się autora/autorkę Pracy 

Konkursowej, który/która jest osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na adres 

konkursy.gepus@us.edu.pl, stanowiącego odpowiedni załącznik nr 1  



(w przypadku prac licencjackich i magisterskich) lub nr 2 (w przypadku prac 

doktorskich) niniejszego Regulaminu, do dnia 30.11.2022 godz. 23:59 czasu 

letniego UTC+2:00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się klauzulą 

informacyjną RODO zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym wraz  

z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych. 

5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wysłaniem 

zgłoszenia udziału w Konkursie i uniemożliwia ponowną edycję formularza.  

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Osobami uprawnionymi do zgłoszenia pracy w konkursie są:  

a) promotor/-ka  lub osoba sprawująca funkcję opiekuna 

pomocniczego, która uzyskała zgodę autora/-ki pracy na zgłoszenie 

do konkursu; 

b) autor/autorka wraz z pisemną opinią Promotora/Promotorki 

rekomendującą pracę do konkursu.  

Zgłoszenia danej Pracy Konkursowej może dokonać tylko jedna z osób wymienionych 

w p. 6. 

8. Akceptowane będą prace napisane w języku polskim lub angielskim. 

9. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie prace napisane w innym 

języku aniżeli te wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jednakże wymaga 

się od autorki/-a dołączenia do formularza zgłoszeniowego samodzielnego 

tłumaczenia pracy na język polski lub język angielski. 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić warunki uczestnictwa wskazane 

w części II Regulaminu.  



2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik/Uczestniczka Konkursu potwierdza, że 

Praca Konkursowa jest jego/jej własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr 

osobistych osób trzecich, oraz że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które 

mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich  

z tytułu wykorzystania Pracy Konkursowej. Organizator zastrzega sobie 

możliwość dyskwalifikacji zgłoszenia na każdym etapie w razie uzyskania 

informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika postanowień niniejszego 

Regulaminu 

3. W Konkursie nie będą uwzględniane Prace Konkursowe, które:  

a) naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub 

międzynarodowego,  

b) zawierają treści o charakterze dyskryminującym, propagującym 

nierówność,  

c) naruszają prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe, dobra 

osobiste oraz inne prawa osób trzecich 

d) nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników/Uczestniczek, których działania są sprzeczne z prawem lub 

Regulaminem, w szczególności Uczestników/Uczestniczek, którzy/które:  

a) podejmują działania z wykorzystaniem danych osób trzecich, 

b) podają fikcyjne dane,  

c) nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych  

w Regulaminie. 

 

III. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW 

1. Oceny i selekcji prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu  oraz wyboru 

laureatów dokona na posiedzeniu niejawnym  Komisja Konkursowa  (zwana 

dalej „Komisją”), składająca się z nieparzystej ilości członków, w liczbie nie 



mniejszej niż 3 osoby,  powołana przez Organizatora w odrębnym od 

Regulaminu trybie. 

 

2. W skład Komisji organizator powołuje osoby specjalizujące się w badaniach lub 

działalności dydaktycznej na problematyce równości i różnorodnosci  lub inne 

osoby reprezentujące dyscypliny zgłoszonych Prac Konkursowych lub 

dyscypliny pokrewne. Organizator zastrzega sobie prawo powołania do 

Komisji dodatkowych osób.  

3. Do Komisji nie można powołać osoby pełniącej funkcję Promotora zgłoszonej 

pracy, a także osoby pełniącej funkcję opiekuna pomocniczego. 

4. Po upływie terminu zakończenia wysyłania formularzy zgłoszenia będą 

ocenione na podstawie wymagań formalnych, wskazanych w niniejszym 

Regulaminie przez osobę wyznaczoną przez Organizatora. 

5. Prace Konkursowe, które spełnią wymagania formalne zostaną 

zakwalifikowane do oceny merytorycznej przez Komisje. 

6. Komisja dokonuje oceny zgodności tematyki nadesłanych prac z przewodnią 

ideą konkursu, a następnie przeprowadza szczegółową ocenę merytoryczną 

uwzględniającą: 

a) nowatorskie ujęcie tematu,  

b) zgodność badań ze współczesnym stanem wiedzy, 

c) prawidłowość doboru źródeł,  

d) poprawność formalną i metodologiczną pracy,  

e) znaczenie naukowe postawionych tez,  

f) znaczenie i przydatność społeczną pracy.  

7. W sprawach spornych Komisja podejmuje decyzje na drodze głosowania 

bezwzględną większością głosów. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 2 miesięcy po upływie 

terminu zgłaszania prac do Konkursu i zostanie ogłoszone w kanałach 

informacyjnych Uniwersytetu Śląskiego (aktualności, media społecznościowe). 



Autorzy/autorki nagrodzonych prac (zwani dalej „Laureatami/Laureatkami”) 

zostaną powiadomieni/powiadomione w osobnych wiadomościach wysłanych 

na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. 

 

IV. NAGRODY 

1. Laureaci zwycięskich prac otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości: 

a) 2000 zł w przypadku prac doktorskich; 

b) 1500 zł w przypadku prac magisterskich; 

c) 1000 zł w przypadku prac licencjackich. 

2. W konkursie możliwe jest  przyznanie nagród  w każdej lub tylko w niektórych 

kategoriach, tj prace licencjackie, magisterskie, doktorskie.  

3. Laureatowi/Laureatce przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie 

przyjęcia nagrody. 

4. Odbierając nagrodę Laureat/Laureatka zobowiązuje się do udzielenia 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy 

Konkursowej, jeśli Uniwersytet będzie chciał rozpowszechnić utwór na 

następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności w telewizji, internecie i mediach 

społecznościowych, w tym w celach marketingowych, związanych  

z działalnością Uniwersytetu. Publikowanie i korzystanie, o którym mowa 

powyżej, będzie obejmowało publikację danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska Laureatki/Laureata oraz nazwy ukończonego kierunku studiów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody. 

6. W konkursie nie przewiduje się  odwołań od rozstrzygnięcia przez Komisję 

 



 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Uczestnika 

problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Konkursie.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego. 

3. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu  

w przypadku: 

a) okoliczności siły wyższej;  

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do 

konkursów; 

c) zmiany charakteru i wysokości nagród; 

d) omyłek i błędów pisarskich w Regulaminie. 

 


