Regulamin konkursu
na najlepszą pracę magisterską o Sokołowie Podlaskim

§1
1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską o Sokołowie Podlaskim
jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.

§2
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie zatwierdzone przez promotora
lub obronione w bieżącym roku akademickim - z tym, że do konkursu
przeprowadzonego

w

2014

roku

mogą

być

zgłoszone

prace

obronione

bądź zatwierdzone w latach akademickich 2012/2013 oraz 2013/2014.
2. Temat pracy magisterskiej zgłaszanej do konkursu powinien dotyczyć miasta
Sokołów Podlaski. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk ścisłych,
ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych
oraz sztuki.
3. Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy
prac.
4. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie napisane wyłącznie
w języku polskim.

§3
1. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
a) formularz zgłoszeniowy i oświadczenie (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1)
wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb konkursu, publikację jego danych osobowych i wykorzystanie pracy
magisterskiej lub jej elementów na potrzeby Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim
oraz akceptacją warunków konkursu zawartych w Regulaminie;
b) jeden egzemplarz pracy - w formie wydruku (drukowany dwustronnie, wydruk
komputerowy powinien zawierać tekst jednolity, z tabelami i rycinami, zbindowany
w miękkiej oprawie, pisany dwustronnie, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej

Times New Roman, na 1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony powinny
być ponumerowane);
c) jeden egzemplarz pracy - na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD, zawierającej
folder o nazwie PRACA MAGISTERSKA_Tytuł pracy z dokumentem w formacie .doc
lub .docx i PDF oraz jeżeli w pracy zamieszczone są ilustracje – folder o nazwie
ILUSTRACJE z dokumentami w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI zawierające
odpowiednio opisane ilustracje;
d) zaświadczenie o przeprowadzonej obronie pracy dyplomowej wystawione
przez dziekanat uczelni lub potwierdzenie wydane przez władze uczelni, że praca
została zatwierdzona przez promotora (w przypadku, gdy obrona pracy
magisterskiej jeszcze się nie odbyła);
e) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia magistra (kserokopię dyplomu)
w przypadku prac obronionych;
f) kopię opinii wystawionej przez promotora (dotyczy prac magisterskich, których
obrona jeszcze się nie odbyła);
g) oświadczenie zawierające informację o publikacji pracy dyplomowej, całości
bądź jej fragmentów - jeśli praca była publikowana w formie drukowanej
lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

§4
1. Prace

konkursowe

wraz

z

załącznikami

należy

dostarczyć

osobiście

lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21,
08-300 Sokołów Podlaski, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską
o Sokołowie Podlaskim”, do 1 października każdego roku.
2. O przyjęciu pracy

do konkursu decyduje

data

zarejestrowania

wpływu

korespondencji w kancelarii Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.

§5
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta.
2. Przy ocenie prac, Komisja zwracać będzie uwagę m.in. na:
a) twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem związany z miastem
Sokołów Podlaski;

b) aspekt badawczy, wykorzystany w pracy dyplomowej. Zakres czasowy
i przedmiot badań może dotyczyć historii, stanu obecnego oraz przyszłości miasta;
c) możliwość powszechnego zastosowania wniosków zawartych w pracy dla celów
rozwojowych Sokołowa Podlaskiego;
d) w postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnych walorach –
nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy walorów ocenianych prac,
pozostawiając te kwestie Komisji Konkursowej.
3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy składu Komisji.
4. Wyniki swych prac Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta w formie
protokołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Od decyzji Komisji
Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§6
1. Autorom najlepszych prac przyznawana będzie:
I Nagroda Burmistrza Miasta w wysokości 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych);
II Nagroda Burmistrza Miasta w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych).
2. W szczególnych przypadkach może być przyznana inna liczba nagród lub można
odstąpić od przyznania nagród.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada każdego roku.
Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od daty
jej przyznania.
4. Wyniki konkursu oraz data uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone
na stronie internetowej miasta www.sokolowpodl.pl

§7
1. Prace konkursowe mogą być publikowane w całości lub we fragmentach na koszt
Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim.
2. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane
uczestnikom - stanowią dokumentację konkursu i pozostają w zasobie Komisji
Konkursowej.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
na najlepszą pracę magisterską
o Sokołowie Podlaskim

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ul.....................................................................................................................................
kod ………-………… miejscowość .....................................................................................................................
telefon …………………………………e-mail.........................................................................................................
Tytuł pracy dyplomowej: ...............................................................................................................................
Imię i nazwisko promotora: ..........................................................................................................................
Nazwa uczelni:.....................................................................................................................................................
Nr dyplomu/indeksu*: ....................................................................................................................................
* niewłaściwe skreślić

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca magisterska jest moim dziełem
i nie narusza niczyich osobistych praw autorskich.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu, w szczególności z jego
częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), publikację moich danych
osobowych i wykorzystanie pracy magisterskiej lub jej elementów na potrzeby Urzędu
Miasta w Sokołowie Podlaskim.

….…………...…………………………………….……………..
Data i podpis osoby zgłaszającej pracę dyplomową

