REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE
§1 ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
2. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa, zwana dalej
Komisją.
3. W skład Komisji wchodzi Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, kierownik Obserwatorium
Polityki Miejskiej IRMiR, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
przedstawiciele 6 grup eksperckich zorganizowanych w ramach prac nad Kongresem Polityki
Miejskiej 2021.

§2 CELE KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie 6 najlepszych prac magisterskich poświęconych szeroko rozumianej
problematyce rozwoju miast i polityki miejskiej, w zakresie następujących obszarów tematycznych:


gospodarka i rynek pracy,



kształtowanie przestrzeni,



środowisko i adaptacja do zmian klimatu,



transport i mobilność miejska,



mieszkalnictwo i polityki społeczne,


zarządzanie i finanse publiczne.
Dodatkowo, wybrana zostanie 1 główna praca magisterska poświęcona zagadnieniom przekrojowym,
dotyczącym Krajowej Polityki Miejskiej, wpisującym się w więcej niż jeden z podanych wyżej obszarów
tematycznych.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do magistrów oraz osób, które w określonym niżej terminie uzyskały
pozytywną recenzję swojej pracy magisterskiej.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które obroniły pracę magisterską nie wcześniej niż
1 maja 2019 roku.
3. W przypadku prac nieobronionych istnieje możliwość zgłaszania w konkursie tych, które zostały
ostatecznie zatwierdzone przez promotora i pozytywnie zrecenzowane.
4. Zgłoszeń prac konkursowych mogą dokonywać wyłącznie ich autorzy.
5. Zgłoszenie należy przesłać na wskazany adres e-mail: konkurs@irmir.pl, w tytule wpisując
„Konkurs na najlepszą pracę magisterską o miastach”.
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6. Potwierdzeniem przyjęcia pracy do konkursu będzie informacja przekazana w odpowiedzi zwrotnej
ze strony organizatora.
7. Prace konkursowe należy złożyć w terminie do 31 marca 2021 roku do godz. 12:00.
8. O zachowaniu terminu decyduje data przesłanego e-maila.
9. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 7, prace niezgodne z tematyką określoną w
§2, oraz zgłoszenia niekompletne nie będą oceniane.
10.Zgłoszenie powinno zawierać:


jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie .PDF) – w
przypadku plików o objętości powyżej 20 MB, dokument należy przekazać poprzez
udostępnienie linku do jego pobrania z zewnętrznego źródła (np. dysku wirtualnego),



kompletnie wypełniony skan formularza zgłoszeniowego (wzór formularza stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu),



streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne
jej założenia oraz ogólne wnioski, streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie
pracy.
12.Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zatrzymania przesłanych prac.

§4 ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW
1. Komisja Konkursowa przyzna po jednej pierwszej nagrodzie w wyróżnionych obszarach
tematycznych oraz przyzna jedną nagrodę główną za pracę przekrojową.
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszych nagród w wyróżnionych
obszarach tematycznych oraz nagrody głównej, jeśli w jej ocenie poziom nadesłanych prac będzie
zbyt niski.
3. Przy ocenianiu prac magisterskich pod uwagę będzie brana:


aktualność i ważność problematyki,



oryginalność podjętego tematu,



twórczy charakter pracy,



warsztat badawczy (jakość sformułowanego celu, poprawność zastosowanych metod
badawczych),



techniczna strona pracy (estetyka wykonania, staranność, oprawa graficzna itp.),


walory praktyczne.
5. Komisja dokonuje wyboru prac zwykłą większością głosów.
6. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.

Strona 2 z 3

§5 NAGRODY
1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:


za najlepszą pracę magisterską w danym obszarze tematycznym – nagrodę finansową o
wartości 500 zł,



za najlepszą przekrojową pracę magisterską – nagrodę finansową o wartości 1000 zł,



w uzasadnionych przypadkach przyznane będą także nagrody specjalne i wyróżnienia,



w uzasadnionych przypadkach nagrodzone prace będą opublikowane w Wydawnictwie
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 maja 2021 roku.
3. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, e-mailem lub listownie o otrzymaniu nagrody i
dokładnym terminie jej wręczenia.
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2021 roku podczas trwania Kongresu Polityki
Miejskiej 2021.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia więcej niż jednej nagrody w danej
kategorii lub nieprzyznania jej wcale.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku
powzięcia wiarygodnej informacji, że zgłoszona przez niego praca nie stanowi jego samodzielnej
pracy.
3. Warunki Konkursu mogą ulec zmianom wyłącznie z przyczyn formalno-prawnych wskazanych przez
Komisję.
4. Uczestnicy nagrodzonych i wyróżnionych prac przekazują prawa do ich publikacji Wydawnictwu
Instytutu Rozwoju Miast.
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