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Regulamin Konkursu 

 
na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne  
 
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w imieniu którego działa 

Departament Polityki Regionalnej, zwany dalej „Organizatorem ” – przygotowuje i ogłasza 
Konkurs dla absolwentów szkół wyŜszych na najlepszą pracę magisterską o Funduszach 
Europejskich w Wielkopolsce – zwany dalej „Konkursem”.  

 
2. Celem Konkursu jest zainteresowanie środowiska akademickiego Funduszami 

Europejskimi, a przede wszystkim pogłębienie wiedzy o Wielkopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, zwanym dalej „WRPO”. Aby docenić wkład 
pracy ufundowano nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę 
magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce. Nagroda ta oraz dodatkowe 
wyróŜnienia, będą honorowały najwartościowsze pod względem merytorycznym prace 
magisterskie z ww. zakresu. 

 
3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone będą osoby i ich rodziny, zatrudnione przy 

wdraŜaniu i zarządzaniu WRPO w Instytucji Zarządzającej WRPO, Instytucji 
Pośredniczącej WRPO, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz  
w innych instytucjach, w jakikolwiek sposób zaangaŜowanych przy wdraŜaniu WRPO. 

 
§ 2 

 
Nagroda 

 
Ustanawia się następujące nagrody dla laureatów Konkursu:  

� I miejsce – 5000 zł brutto 
� II miejsce – 3000 zł brutto 
� III miejsce – 2000 zł brutto 
� dodatkowe wyróŜnienia (zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej). 

 
§ 3 

 
Ocena prac  

 
1.   W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:  

a) przewodniczący Komisji – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,  
b) członkowie Komisji – goście zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji  

spośród przedstawicieli wyŜszych uczelni, a takŜe pracownicy Instytucji 
Zarządzającej WRPO oraz innych instytucji zaangaŜowanych w realizację WRPO, 
wyróŜniający się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w zakresie przedmiotu 
Konkursu (liczba członków Komisji uzaleŜniona będzie od ilości zgłoszonych prac 
magisterskich).  

 
2. Kwalifikacja prac do Konkursu pod względem formalnym, przeprowadzona będzie  

w Departamencie Polityki Regionalnej, zgodnie z Warunkami uczestnictwa, tj. § 5 
Regulaminu Konkursu. 
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3. Ocena merytoryczna prac składa się z dwóch etapów. Pierwszej wstępnej oceny dokonują 

pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej, biorąc pod uwagę m.in.:  
a) zgodność pracy z tematyką konkursu, 
b) wykorzystanie metod badawczych, 
c) analizę danych i umiejętność wyciągania wniosków, 
d) moŜliwość wykorzystania wyników pracy w praktyce. 
 

Do drugiego etapu oceny merytorycznej przejdzie tylko 10 najlepszych prac. 
 
4.   Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie drugiego etapu oceny merytorycznej:  

a) szczegółowa analiza 10 najlepszych prac magisterskich, które przeszły ocenę 
formalną i drugi etap oceny merytorycznej, a takŜe przyznanie liczby punktów, 
zgodnie z kartą oceny prac, tj. § 3, pkt. 6 Regulaminu Konkursu (załącznik nr 2). 

b) wybór laureatów i przyznanie nagród. 
 
5.   Komisja wyłania laureatów Konkursu na posiedzeniu tajnym – po uprzednim zapoznaniu 

się członków ze zgłoszonymi pracami. 
� nagrody są przyznawane autorom prac z największą liczbą punktów,  
� w przypadku równej liczby punktów, o kolejności decyduje głos przewodniczącego, 
� promotorzy nie mogą oceniać prac swoich studentów. 

 
6. Przy wyłanianiu laureatów Komisja bierze pod uwagę takie czynniki, jak: 

a) zgodność z tematem konkursu, 
b) jakość merytoryczna pracy, w szczególności: 
� istotność tematu pracy,  
� uzasadnienie jego podjęcia przez autora pracy, 
� znajomość literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania, 
c) dobór danych i walory metodyczne: właściwe uŜycie i interpretacja danych 

dotyczących Funduszy UE; wykorzystanie metodologii porównawczej, badań 
ewaluacyjnych i analiz; przeprowadzenie własnych badań terenowych 
poszerzających zasoby danych źródłowych, 

d) umiejętność analizy i wyciągania wniosków: samodzielność w ocenie, 
przeprowadzenie własnej analizy, trafność wniosków i rozwaŜań, 

e) nowatorski i twórczy charakter pracy (innowacyjne ujęcie tematu), 
f) wysoki poziom redakcyjny: jasność sformułowań, poprawność stylu, zwięzłość. 

 
7. Z obrad Komisji sporządza sie protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie. 
 
8. Członkowie Komisji otrzymują przed posiedzeniem komplet materiałów dotyczący  

10 najlepszych prac magisterskich. Ponadto, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, 
do wszystkich członków Komisji powinna zostać doręczona informacja o czasie, miejscu 
i projekcie porządku posiedzenia Komisji. 

 
9. Kworum w obradach Komisji jest zagwarantowane, gdy w posiedzeniu Komisji uczestniczy 

co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub wyznaczony przez 
Przewodniczącego zastępca. 

 
10. Wyniki obrad Komisji są jawne. Nazwiska laureatów są ogłaszane na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl.    
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§ 4 
 

Przebieg konkursu  
 
1. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione od 1 września 2007 roku  do 

30 września 2011 roku  na jednej z polskich szkół wyŜszych.  
 

2. Prace muszą być napisane w języku polskim. 
 
3. Do Konkursu będą kwalifikowane prace, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim 

przynajmniej na ocenę dobrą. Uwzględnia się ocenę za pracę dyplomową wystawioną na 
protokole egzaminu dyplomowego. 

 
4. Prace do Konkursu mogą być zgłaszane tylko jeden raz. 
 
5. Prace moŜna składać do 31 października 2011 roku : 

a) osobiście w godz. 8:00–15:00 od poniedziałku do piątku w sekretariacie Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
(z dopiskiem: imię i nazwisko, adres, „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”, data), 

b) za pośrednictwem poczty, w kopercie opisanej według ww. schematu – na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej,  
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu). 

 
§ 5 

 
Warunki uczestnictwa  

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złoŜenie w wyznaczonym terminie:   

a) 1 egz. pracy magisterskiej w miękkiej oprawie i na nośniku elektronicznym (płyta CD),  
b) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 Regulaminu,  
c) opinii promotora lub recenzenta pracy zawartej na ww. formularzu zgłoszeniowym, 
d) streszczenia pracy magisterskiej, nie przekraczającego objętości 1 strony formatu A4, 
e) zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną  

z pracy magisterskiej oraz termin jej obrony, zgodny z zapisami § 4 ust. 1 i 2,  
f) zgody na publikację prac nagrodzonych (równieŜ w formie skróconej), po ich korekcie 

redakcyjnej, dokonanej przez Organizatora Konkursu, wynikającej z uwarunkowań 
techniczno-redakcyjnych oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej 
www.wrpo.wielkopolskie.pl bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.  

 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w pierwszym kwartale 2012 r.  

– w zaleŜności od liczby zgłoszonych prac konkursowych.  
 

3. Szczegółowe informacje na temat Konkursu zostaną umieszczone na stronie 
internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. 

 
§ 6 

 
Tematyka pracy  

 
Tematyka pracy magisterskiej musi być poświęcona Funduszom Europejskim  
w Wielkopolsce. Czekamy na prace opiniotwórcze, ukazujące lub prognozujące efekty 
wdraŜania Funduszy UE, a zwłaszcza Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnemu 
na lata 2007-2013. Preferowane będą prace badawcze wykorzystujące róŜne metody i techniki,  
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w ramach których zrealizowano m.in. własne badania terenowe poszerzające publikowany 
materiał źródłowy. Zestaw przykładowych tematów, zagadnień i obszarów badawczych 
zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. 
 

§ 7 
 

Ochrona danych osobowych  
 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 
identyfikacji Uczestników i Laureatów Konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania 
imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

 
2. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami niniejszego Konkursu: osobiście, drogą 

telefoniczną, e-mailową bądź za pośrednictwem poczty.  
 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zawarta na formularzu zgłoszeniowym. 

Dane wszystkich Uczestników Konkursu, zawarte na formularzach zgłoszeniowych, którzy 
nie zostali nagrodzeni, nie będą wykorzystane do celów promocyjnych.  

 
4. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.  
 

§ 8 
 

Postanowienia ko ńcowe 
 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyraŜenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
 
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac.  
 
3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a takŜe przerwania, 

zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu.  
 
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, organizator 

poda taką informację do publicznej wiadomości, w mediach, które zawierały informację  
o ogłoszeniu Konkursu.  

 
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia Konkursu. We wszystkich sprawach nie uregulowanych 
Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. 

 
6. KaŜdy Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego 

Regulaminu.   
 
7. W przypadku nie otrzymania materiałów spełniających oczekiwań Komisja zastrzega sobie 

moŜliwość uniewaŜnienia Konkursu.  
 

8. Do udzielenia wyjaśnień upowaŜniony jest Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń 
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, e-mail promocja.wrpo@wielkopolskie.pl. 

 

 
9. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu egzemplarzy prac magisterskich 

dostarczanych Organizatorowi w ramach udziału w Konkursie.  


