Wyniki IV edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”
na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego
i systemów politycznych w roku akademickim 2013/2014
16 kwietnia b.r. rozstrzygnięty został konkurs Przeglądu Prawa Konstytucyjnego na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego
i systemów politycznych.
Organizatorzy, zgodnie z przyjętym przez PPK regulaminem konkursu, powierzyli rozstrzygnięcie konkursu jury złożonemu z redaktorów
Przeglądu; w pierwszym etapie redaktorzy oceniali prace z zachowaniem
anonimowości zarówno autorów, jak i promotorów. Każda praca została
oceniona trzykrotnie, przez trzech członków jury, przy czym nie znali oni
nawzajem swoich ocen.
Po podsumowaniu punktów otrzymanych przez trzech jurorów powstał
ranking, a następnie jury podczas swojego posiedzenia w dniu 16 kwietnia
i po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi ocenianymi pracami podjęło decyzję o nieprzyznaniu I nagrody. Natomiast przyznano wyróżnienie.
Po burzliwej naradzie Jury podjęło następującą decyzję.
Wyróżnienie w Konkursie otrzymuje:
Daniel Domoradzki, autor pracy Wygaśnięcie mandatu radnego w prawie
polskim, której promotorem jest prof. nadzw. dr hab. Stanisław Bożyk, Uniwersytet w Białymstoku.
Laureatowi serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo
dziękujemy.
Jesienią 2011 r., kiedy projektowaliśmy nasz konkurs, mieliśmy nadzieję, że pomoże młodym, ambitnym i zdolnym studentom skonfrontować ich
oczekiwania i efekty pracy w środowisku naukowym innym niż macierzy-

sta uczelnia, a także pozwoli pozyskać grono już nie tylko czytelników, ale
i przyszłych autorów naszego pisma. Po przeprowadzeniu konkursu mamy
przeświadczenie, że oba zamiary udało się zrealizować, a duże zainteresowanie środowiska naukowego i młodych autorów pozwala wierzyć, że praca
badawcza i publikacje naukowe stanowić mogą wyzwanie, ale i marzenie,
które warto spełnić.
Zgodnie z regulaminem nagrodą w Konkursie jest opublikowanie fragmentów pracy w formie artykułu w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”.
Publikacje zostaną przygotowane we współpracy z redaktorami Przeglądu,
którzy skontaktują się z laureatem.
Mamy nadzieję, że laureat naszego konkursu dołączy do grona naszych
autorów jeszcze wiele razy, a efekty Jego pracy spotkają się z uznaniem także naszych czytelników.
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