
REGULAMIN KONKURSU 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW EUROPEJSKICH 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ 

Z ZAKRESU STUDIÓW EUROPEJSKICH 

IM. PROF. STANISŁAWA KONOPACKIEGO 

 

§1 

 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przez Polskie Towarzystwo Studiów 

Europejskich (dalej: PTSE) konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów 

europejskich (dalej: konkursu). 

 

2. Celem konkursu jest promowanie wiedzy teoretycznej i badań empirycznych w zakresie 

studiów europejskich 

 

3. Organizatorem konkursu jest PTSE. 

 

4. Konkurs organizowany jest w terminach określonych przez Zarząd Główny PTSE.  

 

5. Zarząd Główny PTSE powołuje Komisję Konkursową składającą się z co najmniej trzech 

członków, w tym jednego reprezentującego Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Studiów 

Europejskich. 

§2 

 

1. W konkursie mogą brać udział członkowie PTSE z wyłączeniem członków Zarządu 

Głównego PTSE oraz członków Komisji Konkursowej.  

 

2. Do konkursu zgłoszone mogą być prace obronione w okresie zdefiniowanym w 

ogłoszeniu o konkursie. 

 

3. Zgłoszenia do konkursu dokonywać może jedynie Autor pracy doktorskiej. 

 

4. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu Autor przesyła pracę doktorską bez informacji 

wskazujących na jej Autora w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć w wersji elektronicznej w formacie PDF skany 

następujących dokumentów: co najmniej jednej recenzji pracy doktorskiej przedłożonej w 

postępowaniu, w wyniku którego uzyskano stopień doktora, oraz odpisu dyplomu doktora 

lub zaświadczenia o nadaniu stopnia naukowego doktora.



6. Zgłoszenia przesyłane są wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy Zarządu 

Głównego PTSE. 

 

7. Terminy zgłaszania prac doktorskich do konkursu ogłaszane są przez Zarząd Główny 

PTSE na stronie internetowej PTSE.  

 

§3 

 

1. Recenzentów do oceny zgłoszonych prac wyznacza Komisja Konkursowa. 

Recenzentami nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej oraz osoby, które mogłyby 

być z Autorem w konflikcie interesów.  

 

2. Recenzenci przygotowują recenzje nieodpłatnie w terminie zdefiniowanym przez Komisję 

Konkursową. 

 

3. Każda zgłoszona do konkursu praca oceniana jest przez dwóch recenzentów.  

 

4. Recenzenci oceniają pracę doktorską w oparciu o formularz recenzji stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

5. Rozstrzygnięcia recenzentów stanowią podstawę nominacji do nagrody.  

 

7. W przypadku równej oceny dwóch lub większej liczby najlepiej ocenionych prac lub 

znaczących rozbieżności w recenzjach jednej z prac Komisji Konkursowej przysługuje prawo 

kontynuowania procedury recenzyjnej.  

 

8. Komisja Konkursowa ustala ostateczną listę laureatów na podstawie przedłożonych 

recenzji. 
 

 

§4 

 

1. Wynik konkursu podawany jest do wiadomości publicznej. 

 

2. Autor pracy wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

3. Fundatorem nagrody jest Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 

Uniwersytetu Łódzkiego. Informacja o formie nagrody znajduje się w ogłoszeniu o konkursie. 

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 pracy zgłoszonej 

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 może zdecydować o nieprzyznawaniu nagrody.  

 

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

 

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem albo przepisami 

powszechnie obowiązującymi decyzje podejmuje Zarząd Główny PTSE.  

 


