
REGULAMIN KONKURSU 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW EUROPEJSKICH 

NA NAJLEPSZĄ MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ 

Z ZAKRESU STUDIÓW EUROPEJSKICH 
 

 

§1 
 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przez Polskie Towarzystwo Studiów 

Europejskich (dalej: PTSE) konkursu na najlepszą monografię naukową 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. 

 
 
 

§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 monografie opublikowane w okresie wyznaczonym w 

ogłoszeniu o konkursie. 
 
3. Zgłoszenia do konkursu dokonywać może jedynie Autor lub Autorzy monografii. 
 

4. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu należy przesłać 3 egzemplarze monografii oraz, jeśli to 

możliwe, jej wydawniczą wersję elektroniczną. 
 
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 do konkursu ogłaszane są przez Zarząd Główny PTSE na 

stronie internetowej PTSE. 

 

 

§3 

 

1. Recenzentów do oceny zgłoszonych monografii wyznacza Komisja Konkursowa. 

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

być z Autorem lub Autorami w konflikcie interesów.  



 
2. Recenzenci przygotowują recenzje nieodpłatnie w terminie zdefiniowanym przez Komisję 

Konkursową. 

 
3. Każda monografia oceniania jest przez dwóch recenzentów. 

 

4. Recenzenci oceniają monografię w oparciu o formularz recenzji stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

 

5. Rozstrzygnięcia recenzentów stanowią podstawę nominacji do nagrody.  

 

6. W przypadku równej oceny dwóch lub większej liczby najlepiej ocenionych monografii 

lub znaczących rozbieżności w recenzjach jednej z monografii Komisji Konkursowej 

przysługuje prawo kontynuowania procedury recenzyjnej.  

 

7. Komisja Konkursowa ustala ostateczną listę laureatów na podstawie przedłożonych 

recenzji. 

 

 

§4 
 

1. Wynik Konkursu podawany jest do wiadomości publicznej. 

 

2. Autor/Autorzy monografii wyraża/wyrażają 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. O formie nagrody każdorazowo decyduje Zarząd PTSE i informuje o niej 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 monografii 

zgłoszonych do konkursu ponoszą 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 nieprzyznaniu 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.  


