
 

Regulamin Konkursu im. Profesora Włodzimierza Krysiaka  

pod hasłem  

„Z COLLEGIUM BALTICUM W DRODZE DO KARIERY ZAWODOWEJ” 

 
 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Rektora nr 11/2017/2018 z dnia 28.06.2018 r. 

 

Regulamin konkursu im. Profesora Włodzimierza Krysiaka 

na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki i bezpieczeństwa 

wewnętrznego  

 

I. Informacje o Konkursie 

1. Katedry Pedagogiki i Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłaszają Konkurs im. Profesora 

Włodzimierza Krysiaka na najlepsze prace badawcze licencjackie i magisterskie z zakresu 

pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego. 

2. Miejsce składania prac konkursowych: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. 

Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin, Dziekanat Uczelni, p. … . 

3. Organizatorem Konkursu jest : Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka 

I 61C, 71-011 Szczecin. 

 

II. Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

a) zwiększanie zainteresowania studentów refleksją i badaniami naukowymi zgodnymi ze 

studiowanym kierunkiem oraz specjalnością, 

b) promowanie innowacyjnych prac badawczych z zakresu pedagogiki i bezpieczeństwa 

wewnętrznego, 

c) nagradzanie Autorów prac, którzy włożyli szczególny wysiłek intelektualny, 

d) promowanie jakości procesu kształcenia w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium 

Balticum. 

 

III. Procedura zgłaszania prac do Konkursu 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie lub magisterskie, których obrona odbyła 

się w roku akademickim 2017/2018 oraz prace, których obrona odbyła się w roku poprzednim. 

2. Prace powinny być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 roku. 

3. Do Konkursu można zgłaszać prace, których problematyka obejmuje obszary zgodne ze 

studiowanym kierunkiem oraz wybraną specjalnością.  

1. Pracę do Konkursu zgłasza jej Autor w porozumieniu i za zgodą Promotora. 

2. Prace należy złożyć w Dziekanacie, w jednej wersji papierowej wraz z wnioskiem zgłoszenia 

oraz przesłać drogą mailową na adres dziekanat@cb.szczecin.pl  

 

IV. Procedura oceny prac konkursowych, przyznawania nagród i wyróżnień 

1. Uczelnia powołuje Komisję Konkursu. 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursu jest Dziekan Wydziału. 

3. Komisja Konkursu kieruje całokształtem prac związanych z Konkursem. 

4. Komisja ocenia pracę w dwóch kategoriach: 

a) kategoria: prace licencjackie; 
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b) kategoria: prace magisterskie. 

5. Komisja Konkursu - przy ocenie prac konkursowych - bierze pod uwagę: 

a) zgodność treści pracy z problematyką konkursową ujętą w pkt. III.3; 

b) wartość metodologiczną pracy; 

c) wartość merytoryczną; 

d) możliwości wykorzystania praktycznego rezultatów badawczych. 

6. Każdy z członków Komisji Konkursu ocenia prace niezależnie. 

7. Spośród zgłoszonych prac - członkowie Komisji wybierają pierwsze trzy miejsca w każdej z 

kategorii oraz uznaną liczbę wyróżnień dla prac spełniających wymogi określone w  pkt. IV.5. 

8. W sprawach spornych decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie w październiku 2018 roku. 

10. Lista laureatów zostanie upowszechniona na stronie internetowej cb.szczecin.pl 

11. Komisja Konkursowa może odstąpić od wyłonienia laureatów. 

12. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniu inauguracji roku akademickiego 2018/2019. 

13. Laureaci otrzymują nagrody książkowe, dyplomy oraz możliwość publikacji fragmentów 

pracy zgłoszonej do Konkursu w Wydawnictwie Collegium Balticum.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptując jego regulamin jednocześnie: 

a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu; 

b) wyraża zgodę na bezpłatną publikację wybranych fragmentów swej pracy, zgłoszonej 

w niniejszym Konkursie, w formie wydruku w Zeszytach Naukowych SSW 

Collegium Balticum. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi 

kontaktowymi Administratora. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu 

rozstrzygnięcia Konkursu objętego regulaminem przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia 

Konkursu. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy 

ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane 

dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe 

Administratora lub Inspektora Danych Osobowych. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

 

im. Profesora Włodzimierza Krysiaka  

na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego  

w roku akademickim 2017/2018 

 

 

 

Imię i nazwisko Studenta …………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Promotora pracy …………………………………………………………….. 

Temat pracy …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Kategoria:  

 praca licencjacka 

 praca magisterska 

 

Podpis Studenta  Podpis Promotora  Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 

………………. ……….. ………………………….. ……………………………………. 

 


