
Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską  
z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych  

w roku akademickim 2014/2015

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady organizacji i  przeprowadzania konkur-
su na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego 
i systemów politycznych w języku publikacyjnym „Przeglądu Prawa 
Konstytucyjnego” (polski i angielski).

2. Organizatorami konkursu są komitet redakcyjny czasopisma nauko-
wego „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz Wydawnictwo Adam 
Marszałek.

3. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat prawa kon-
stytucyjnego i systemów politycznych wśród studentów.

§ 2. Jury

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury.
2. W skład Jury wchodzą członkowie komitetu redakcyjnego „Przeglą-

du Prawa Konstytucyjnego”. Obrady Jury zwoływane są w terminie 
ustalanym przez Przewodniczącego.

3. Przewodniczącym Jury jest Redaktor Naczelny „Przeglądu Prawa 
Konstytucyjnego”.

4. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów, w  obecności co 
najmniej połowy członków Jury. W  razie równowagi głosów głos 
Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.

5. Obsługę biurową Konkursu wykonuje osoba wskazana przez Prze-
wodniczącego (dalej: Sekretarz), której dane kontaktowe podane są 
do wiadomości na stronie internetowej „Przeglądu Prawa Konstytu-
cyjnego” i Konkursu.



6. Jury ustala szczegółowy harmonogram Konkursu, który wraz z ogło-
szeniem o jego organizacji zostaje podany do publicznej wiadomości.

§ 3. Przebieg konkursu

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez nadesłanie 
pracy magisterskiej wraz ze zgłoszeniem dokonanym przez promo-
tora pracy na adres:
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego”
Konkurs na pracę magisterską
Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44
87-100 Toruń

2. Każdy promotor może zgłosić w edycji konkursu jedną pracę magi-
sterską napisaną pod jego kierunkiem. Do zgłoszenia dołączyć nale-
ży zgodę autora pracy na udział w konkursie.

3. Nadesłane prace podlegają wstępnej ocenie zgodności z wymoga-
mi Konkursu.

4. Konkurs składa się z dwóch etapów.
5. W  pierwszym etapie praca oceniana jest przy zastosowaniu trzech 

kryteriów, ocenianych w  skali punktowej, czyli: wartości meryto-
rycznej (1–5 punktów), strony formalnej – warsztatu naukowego (1–5 
punktów) oraz innowacyjności i oryginalności pracy (1–5 punktów). 
Oceny dokonuje trzech członków Jury niezależnie od siebie, a  na-
stępnie oceny obu oceniających są sumowane.

6. W  drugim etapie bierze udział do dziesięciu najwyżej ocenionych 
prac w pierwszym etapie. Jury w pełnym składzie dokonuje wyboru 
najlepszej pracy, kierując się jakością merytoryczną i oryginalnością 
rozwiązań oraz użytą argumentacją.

7. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 grudnia 2015  r., zaś roz-
strzygnięcie konkursu ogłoszone zostanie do dnia 30 kwietnia 2016 r. 
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć pracę w formie wy-
druku oraz na nośniku multimedialnym, wypełnione druki zgłosze-
nia oraz zgody, a także dane personalne, to jest:



a) imię i nazwisko,
b) nazwa Uczelni, wydział i kierunek studiów,
c) adres kontaktowy,
d) adres e-mail i numer telefonu.

8. Prace oraz zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby „Przeglądu Pra-
wa Konstytucyjnego”, w terminie wskazanym przez Jury.

9. Za datę doręczenia uważa się datę wpłynięcia przesyłki zawierającej 
wszystkie elementy określone w pkt. 7 do Sekretarza Konkursu.

§ 4. Wyniki

1. O wynikach Konkursu decyduje Jury, po przeprowadzeniu drugie-
go etapu, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością gło-
sów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Jury.

2. Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej „Przeglądu 
Prawa Konstytucyjnego” i Konkursu w terminie wyznaczonym przez 
Jury, a laureaci powiadamiani o nich indywidualnie.

§ 5. Nagrody

1. Laureatowi I miejsca zostanie przyznana nagroda w postaci opubli-
kowania fragmentów pracy w formie artykułu w „Przeglądzie Pra-
wa Konstytucyjnego”. Informacje o sposobie zrealizowania nagrody 
zostaną przekazane laureatowi przez Przewodniczącego Jury w for-
mie pisemnej.

2. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do:
a) przyznania nagrody specjalnej lub uhonorowania w inny sposób 

prac wyróżniających się,
b) odstąpienia od przyznania nagród.



§ 6. Postanowienia końcowe

1. Jury Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania wiążącej wy-
kładni przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów 
związanych z jego stosowaniem.

2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z  akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów organizacji Kon-
kursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).


