REGULAMIN KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA
STUDIÓW EUROPEJSKICH NA NAJLEPSZĄ MONOGRAFIĘ
Z ZAKRESU STUDIÓW EUROPEJSKICH

§1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przez Polskie Towarzystwo Studiów
Europejskich (dalej – PTSE) Konkursu na najlepszą monografię z zakresu studiów
europejskich.
2. Celem Konkursu jest promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich
i upowszechniania wiedzy o Europie w szczególności metodologii badań europejskich,
historii Europy, prawa i instytucji europejskich, polityk Unii Europejskiej, studiów
subregionalnych i kultury oraz komunikowania i marketingu europejskiego.
3. Organizatorem Konkursu jest PTSE.
4. Konkurs organizowany jest raz w roku.
5. Powołuje się Komisję Konkursową, którą stanowi Zarząd Główny PTSE.

§2
1. W Konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, których
monografie podejmują zagadnienia z zakresu studiów europejskich.
2. Zgłoszone mogą być tylko monografie wydane w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok ogłoszenia Konkursu.
3. Zgłoszenia do Konkursu dokonywać mogą jedynie Autorzy monografii.
4. Autor przesyła wraz ze zgłoszeniem 3 egzemplarze monografii oraz jeśli to możliwe wersję
elektroniczną monografii.
5. Zgłoszenia przesyłane są w zamkniętych kopertach na adres korespondencyjny Zarządu
Głównego PTSE oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy Zarządu Głównego PTSE.
6. Terminy zgłaszania monografii ogłaszane są przez Zarząd Główny PTSE do 31 marca
każdego roku na stronie internetowej PTSE oraz upowszechniane wśród ośrodków w Polsce
prowadzących badania z zakresu studiów europejskich.

§3

1. Do oceny zgłoszonych monografii Komisja Konkursowa wyznacza recenzentów, którymi
są samodzielni pracownicy nauki o znaczącym dorobku naukowym w dziedzinie ocenianej
monografii. Recenzentami nie mogą być Członkowie Komisji Konkursowej.
2. Recenzenci pracują społecznie.
3. Wybór recenzentów dokonywany jest przy zachowaniu zasad obiektywizmu, tzn. unikając
konfliktu interesów (np. rodzinnych, zawodowych, koleżeńskich).
4. Recenzenci zobowiązani są do zgłoszenia zaistnienia konfliktu interesu.
5. Jedna monografia oceniania jest przez dwóch recenzentów.
6. Recenzenci oceniają monografię przyznając od 0 do 10 punktów w zakresie:
a. poziomu merytorycznego monografii,
oraz od 0 do 4 punktów w zakresie:
b. metodologicznym (uwzględnienie wymiaru
odpowiednich metod i technik badawczych),

teoretycznego,

zastosowanie

c. prawidłowej siatki pojęć,
d. wykorzystanych źródeł,
e. stylu monografii,
f. oryginalności i niezależności myśli autora,
g. wkładu w rozwój nauki.
7. Recenzenci dokonują także uzasadnienia oceny w każdym z powyższych kryteriów.
8. Rozstrzygnięcia recenzentów są wiążące.
9. W sytuacji równej oceny dwóch lub większej ilości zgłoszonych monografii Komisja
Konkursowa powoła trzeciego recenzenta do oceny tych monografii. W sytuacji ponownej
równej oceny dwóch lub większej ilości monografii Komisja Konkursowa powoła kolejnego
recenzenta. Proces ten będzie powtarzany aż do momentu wyłonienia jednego zwycięscy.
10. Komisja Konkursowa ustala ostateczną listę laureatów, na podstawie przedłożonych
recenzji.

§4

1. Wynik Konkursu podawany jest do wiadomości publicznej.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, ośrodek akademicki) na stronie internetowej PTSE oraz w ramach informacji
przekazywanych dla mediów.
3. Nagrodą główną Konkursu jest nagroda pieniężna. O wysokości nagrody każdorocznie
decyduje Zarząd PTSE. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień
niniejszego regulaminu.
5. Wszelkie koszty związane z przesłaniem zgłoszenia i przygotowaniem monografii
zgłoszonych do Konkursu ponoszą uczestnicy Konkursu.
6. Zarząd Główny PTSE zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania
przyczyn, nieprzyznania nagrody lub zmiany terminów Konkursu.
7. Jeśli przedłożone monografie w danym roku zostaną ocenione przez recenzentów poniżej
17 punktów Komisja Konkursowa może nie przyznać nagrody.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Zarząd
Główny PTSE.

