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REGULAMIN 

KONKURSU PTSE 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 

Z ZAKRESU STUDIÓW EUROPEJSKICH 

 

§1 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przez Polskie Towarzystwo Studiów 

Europejskich Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów 

europejskich. 

2. Celem Konkursu jest promowanie jakości badań w zakresie studiów europejskich. 

3. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (dalej: 

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 prace doktorskie podejmują zagadnienia z zakresu studiów europejskich.  

2. Zgłoszone mogą być tylko prace obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok ogłoszenia konkursu.  

3. Zgłoszenia do konkursu dokonywać mogą jedynie Autorzy prac doktorskich.  

4. Zgłoszenia przesyłane są w zamkniętych kopertach na adres Zarządu Głównego 

PTSE oraz w wersji elektronicznej na adres mail Zarządu Głównego PTSE. 

5. Wraz ze zgłoszeniem, Autor przesyła pracę doktorską wydrukowaną w 3 

egzemplarzach bez informacji wskazujących na jej Autora oraz wersję elektroniczną 

pracy na adres mail Zarządu Głównego PTSE.  

6. Do zgłoszenia należy dołączyć opinię samodzielnego pracownika naukowego 

dotyczącą pracy oraz zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora. Opinia 

samodzielnego pracownika naukowego nie może być recenzją pracy doktorskiej 

przedłożoną w postępowaniu w wyniku którego uzyskano stopień doktora.   

7. Terminy zgłaszania prac 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 prac Komisja Konkursowa wyznacza recenzentów, którymi 

są samodzielni pracownicy nauki. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być 

recenzentami. 

2. Recenzenci pracują społecznie.  

3. Wybór recenzentów dokonywany jest przy zachowaniu zasad obiektywizmu, tzn. 

unikając konfliktu interesów (rodzinnych, zawodowych, koleżeńskich). 

4. Recenzenci zobowiązani są do zgłoszenia zaistnienia konfliktu interesu.  

5. Recenzja dokonywana jest zgodnie z zasadą double-blind review process, tzn. 

recenzenci i Autorzy nie znają swojej tożsamości. 

6. Jedna praca oceniania jest przez dwóch recenzentów. 
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7. Recenzenci oceniają pracę przyznając od 0 do 10 punktów w zakresie: 

a. poziom merytoryczny pracy, 

b. poprawność warsztatowa (uzasadnienie wyboru tematu, cel pracy i pytania 

problemowe, hipotezy pracy, wykorzystane metody i teorie, ograniczniki czasowe, 

warsztatowe i przedmiotowe, krytyczna analiza stanu badań) 

oraz od 0 do 4 punktów w zakresie: 

c. oryginalność tematu, 

d. wykorzystane źródła, 

e. styl pracy, 

f. znaczenie dla rozwoju dyscypliny. 

Recenzenci dokonują również uzasadnienia oceny w poszczególnych kryteriach. 

8. Rozstrzygnięcia recenzentów są wiążące. 

9. W sytuacji równej oceny dwóch lub więcej zgłoszonych prac Komisja Konkursowa 

powoła trzeciego recenzenta do oceny tych prac.  

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 oraz w ramach 

informacji przekazywanych dla mediów. 

3. Nagrodą główną Konkursu jest nagroda pieniężna oraz publikacja pracy doktorskiej. 

Istnieje możliwość przyznania wyróżnień. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację pracy 

zwycięskiej.  

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac do Konkursu ponoszą wyłącznie 

uczestnicy Konkursu. 

6. Zarząd Główny PTSE zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyn lub zmiany terminów Konkursu.  

7. Komisja Konkursowa po analizie przygotowanych recenzji może zdecydować o 

nieprzyznawaniu nagrody w danym roku, jeśli przedłożone prace nie będą 

wyróżniały się odpowiednim poziomem. 

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje 

Zarząd Główny PTSE. 
 

 

 

 

 


