Regulamin
konkursu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie
w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów
i doktorantów”
zwany dalej „Regulaminem”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 18/16, NIP: 525-25-24-863, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000417350 zwany dalej Organizatorem lub PSRP.
2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej
i kulturalnej studentów i doktorantów” realizowano jako zadanie zlecone przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich
poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych studiów I, II
stopnia, jednolitych magisterskich oraz rozpraw doktorskich związanych z zakresami
opisanymi w §2 ust. 1.
§2 Warunki udziału
1. W ramach konkursu PSRP przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy
doktorskie z zakresu:
a. innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki;
b. nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
c. edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.
2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach wskazanych w ust. 1 oddzielnie za:
a. pracę dyplomową na studiach I stopnia,
b. pracę dyplomową na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich,
c. rozprawę doktorską.
3. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które
zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października
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2019 r. do 30 września 2020 r. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin
dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej.
Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mogą dotyczyć wszelkich dyscyplin nauki,
o ile mieszczą się w zakresie tematycznym wskazanym w ust. 1.
Do konkursu pracę dyplomową lub rozprawę doktorską zgłasza jej autor przez wypełnienie
formularza na stronie www.konkurs.psrp.org.pl - zgłoszenie uznaje się za ważne jeśli w
formularzu prawidłowo wypełnione są wszystkie okna.
W formularzu, o którym mowa w ust. 5 należy załączyć zgłaszaną pracę oraz recenzję
recenzenta.
Nie będą brane pod uwagę prace zgłoszone w inny sposób niż określony w ust. 5 lub jeśli
zgłoszenie będzie sprzeczne z niniejszym regulaminem lub zawierało będzie błędy lub
informacje niepełne.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 należy dokonać w terminie od 1.10.2020 r.
do 1.11.2020 r. Termin ten jest nie podlega przywróceniu.
Uczestnikami konkursu nie mogą być:
1) władze statutowe PSRP, przez co rozumie się: Przewodniczącego, członków Rady
Wykonawczej, członków Rady Studentów, członków Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Praw
Studenta.
2) Członkowie kapituły konkursowej;
3) Osoby do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa z osobami wymienionymi w
pkt 1 i 2.
§3 Kapituła konkursowa

1. Oceny prac dyplomowych i rozpraw doktorskich dokonuje kapituła konkursu powołana przez
Organizatora, która przyznaje nagrody.
2. Kapituła konkursowa podejmuje decyzje większością zwykłą przy udziale co najmniej połowy
powołanego składu.
3. Kapituła ma prawo zasięgać opinii wybranych przez siebie specjalistów.
4. Decyzja kapituły konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Kapituła konkursowa przed przystąpieniem do oceny prac ustali kryteria ich oceny
dla każdego zakresu określonego w ust. §2 ust. 1.
§4 Nagrody
1. Kapituła przyzna w ramach konkursu nagrody finansowe w każdym z zakresu wskazanym w
§2 ust. 1 oddzielnie za pracę dyplomową na studiach I stopnia, pracę dyplomową na studiach
II stopnia i jednolitych magisterskich w kwotach:
1) za pracę dyplomową kończącą studia I stopnia:
a) I miejsce: 4 000 zł;
b) II miejsce: 3 000 zł;
c) III miejsce: 2 000 zł;
2) za pracę dyplomową kończącą studia II stopnia i jednolite magisterskie:

a) I miejsce: 6 000 zł;
b) II miejsce: 5 000 zł;
c) III miejsce: 4 000 zł;
3) za rozprawę doktorską:
a) I miejsce: 10 000 zł;
b) II miejsce: 8 000 zł;
c) III miejsce: 6 000 zł.
2. Kwoty nagród wskazane w ust. 1 są kwotami netto, Organizator odprowadzi od nich
stosowny podatek.
3. Kapituła ma prawo nie przyznać nagrody określonej w ust. 1 lub podzielić ją między kilku
uczestników.
4. Kapituła ma prawo przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10.12.2020 r. Uczestnicy wyrażają zgodę na
publikację ich danych na stronie internetowej.
6. Zwycięzcy będą zobowiązani do złożenia Organizatorowi stosownych oświadczeń
podatkowych oraz zgody na publikację streszczenia pracy dyplomowej lub rozprawy
doktorskiej, w formie pisemnej w siedzibie Organizatora w terminie 5 dni od otrzymania ich
od organizatora.
7. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 w terminie, Organizator
może odmówić wypłaty nagrody.
8. Nagrody zostaną wypłacone do 31 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez
uczestnika w oświadczeniu wskazanym w ust. 6.
§5 Przetwarzanie danych osobowych
1. PSRP w ramach konkursu przetwarza dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a i lit. e Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) –
zwane dalej RODO.
2. Uczestnik wypełniając zgłoszenie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,
których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie.
§6 Postanowienia końcowe
W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub
odwołania konkursu.

