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REGULAMIN 

 

§ 1.  
Podstawą zorganizowania konkursu jest „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 
stycznia 2002 r. ze zm. (Dz.U.Nr 13 poz. 125 z 2002 r.)” 

 

§ 2.  
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace licencjackie i magisterskie, zwane 
dalej „pracami”, które obronione zostały w roku 2019.  
2. W Konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni państwowych, jak 

i niepublicznych, z całej Polski. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim lub angielskim. 

 

§ 3.  
1. Prace na konkurs zgłaszają absolwenci takich kierunków, jak: stosunki 

międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, 
administracja, prawo oraz studiów i specjalności pokrewnych.  
2. Do każdej pracy powinny być dołączone: opinia recenzenta lub opiekuna 

naukowego.  
3. Prace powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej (pdf.) na adres mailowy 

europedirect-bydgoszcz@byd.pl. W mailu należy wypisać dane: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

 
§ 4.  

Prace zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć następującej problematyki z zakresu 
współczesnych stosunków międzynarodowych:  

 Wymiar polityczny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej;

 Wymiar prawny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej;

 Wymiar ekonomiczny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej;

 Wymiar społeczny stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej;

 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej.


§ 5. 

1. Prace powinny być nadsyłane mailowo do dnia 20 grudnia 2019 r.  
2. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na 17 stycznia 2020 r. 

3. Dla zwycięzców przewidziano:  
 atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki (m.in. w postaci gadżetów elektronicznych 

oraz upominków europejskich) ufundowane Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy;

 możliwość publikacji fragmentów najlepszych prac w recenzowanych 
czasopismach naukowych „Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska
– perspektywy społeczno-ekonomiczne”
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§ 6.  

1. Wyższa Szkoła Gospodarki i Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - 
Bydgoszcz zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przechowywania oraz publikowania 

prac oraz imion i nazwisk ich autorów w celach związanych z popularyzacją nauki i 
informacją naukową.  
2. Organizatorzy zobowiązują się do promocji laureatów i nagrodzonych prac w 
środowisku akademickim oraz wśród instytucji informacji europejskiej. 

 
§ 7.  

1. Prace oceniać będzie Komitet konkursowy złożony z pracowników Europe Direct-
Bydgoszcz i Centrum Europejskiego oraz pracowników naukowych Wyższej Szkoły 
Gospodarki.  
2. Komitet konkursowy wyłoni laureatów I miejsc oraz wyróżni prace. 

3. Ocena prac, które wezmą udział w konkursie dokonywana będzie w formie pisemnej.  
4. Sporządzony zostanie protokół z posiedzeń Komitetu, który podpiszą wszyscy jego 
członkowie. 

 

§ 8.  
1. Przewodniczący Komitetu umieści informacje o wynikach Konkursu na stronie 
internetowej Wyższej Szkoły Gospodarki, Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Bydgoszcz oraz Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana.  
2. Do laureatów konkursu Przewodniczący Komitetu skieruje listy informujące o przyznaniu 
nagród. 


