KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności,
opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej
REGULAMIN
I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Solidarności. Wszelkie kwestie związane
z organizacją konkursu należy kierować pod adresem:
Europejskie Centrum Solidarności
Wydział Myśli Społecznej
Dział Badań Historycznych
plac Solidarności 1
80-863 Gdańsk
II. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pracy magisterskiej i doktorskiej powstałej po
2015 roku, dotyczącej tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu
i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej, która dysponuje wysokim potencjałem
innowacyjności i odznacza się dużą wartością merytoryczną.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie obronione prace magisterskie, doktorskie
z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, w tym m.in.: historii, socjologii, filozofii, psychologii,
prawa, kulturoznawstwa, ekonomii.
3. Prace zgłoszone na konkurs muszą posiadać charakter monografii książkowych.
4. W konkursie preferowane będą prace nowatorskie, wykazujące oryginalność w zakresie
podjętej problematyki, metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych
czytelników.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zgłaszana do konkursu praca naukowa nie może być publikowana przez inny podmiot niż
Europejskie Centrum Solidarności przed okresem trwania konkursu, w trakcie jego trwania,
a w przypadku pracy nagrodzonej – w okresie dwóch lat od daty rozstrzygnięcia konkursu.
2. Osoba uczestnicząca w konkursie akceptuje jego warunki.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu, a także członkowie
ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni do drugiego stopnia włącznie, rodzeństwo,
małżonkowie i osoby przysposobione).
4. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do współpracy z Europejskim Centrum Solidarności
przy wydawaniu publikacji, m.in. poprzez: dostosowanie objętości, przypisów, konstrukcji
pracy zgodnie z oczekiwaniami organizatora konkursu.
5. Organizator konkursu może odstąpić od wydania pracy autora, który nie wywiązał się ze
zobowiązań zapisanych w punkcie III. 4.
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6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z uczestnikami konkursu oraz odpowiedzialnymi za
udzielanie wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu są sekretarze merytoryczni konkursu:
Jakub Kufel (e-mail: j.kufel@ecs.gda.pl) oraz Przemysław Ruchlewski (e-mail:
p.ruchlewski@ecs.gda.pl).
IV. Forma zgłaszania pracy konkursowej
1. Zgłoszenie pracy do konkursu może dokonać jej autor najpóźniej do 24 listopada 2017.
2. Do wniosku złożonego pod adresem: Europejskie Centrum Solidarności, Wydział Myśli
Społecznej, Dział Badań Historycznych, plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk powinny być
dołączone:
a. drukowany egzemplarz pracy naukowej (tekst jednolity, czcionka 12, Times New Roman,
1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony ponumerowane)
b. elektroniczna wersja pracy naukowej na płycie CD (dokument w formacie Word
zawierający jednolitą treść; jeśli w pracy zawarte są ilustracje – folder z dokumentami
w formacie TIFF 300 lub JPG200 DPI zawierające opisane ilustracje)
c. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że praca została obroniona
d. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej: ecs.gda.pl
i stanowi załącznik do regulaminu
e. oświadczenie autora pracy – treść oświadczenia znajduje się na stronie internetowej:
ecs.gda.pl i stanowi załącznik do regulaminu.
3. Organizator może odrzucić zgłoszenie udziału w konkursie i nie przyznać nagrody w razie
stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy nadesłać najpóźniej do 24 listopada 2017 (liczy się data wpływu
do sekretariatu organizatora) pod adresem:
Europejskie Centrum Solidarności
Wydział Myśli Społecznej
Dział Badań Historycznych
plac Solidarności 1
80-863 Gdańsk.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
3. W uzasadnionych wypadkach Europejskie Centrum Solidarności, decyzją dyrektora
instytucji, może przedłużyć czas nadsyłania prac do konkursu.
VI. Zasady wyłonienia laureatów
1. Laureaci najlepszych prac naukowych zostaną wyłonieni przez komisję konkursową.
2. W skład komisji konkursowej będą wchodzić pracownicy naukowi.
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3. W pracach komisji dodatkowo będą uczestniczyć sekretarze merytoryczni konkursu.
Sekretarze konkursu są członkami komisji konkursowej. Prowadzą dokumentację konkursu,
w tym protokoły posiedzeń komisji konkursowej.
4. Komisję konkursową powoła dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności odrębnym
zarządzeniem.
5. Ocenie komisji konkursowej będą podlegać następujące elementy:
a. wartość merytoryczna pracy (50%)
b. innowacyjne ujęcie tematu (20%)
c. warsztat naukowy (20%)
d. poprawność językowa (10%).
6. Komisja konkursowa może powołać recenzentów dodatkowych.
7. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół zawierający listę zwycięzców oraz rodzaj
nagrody przyznanej poszczególnym laureatom.
8. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród mailowo, a następnie listownie, nie
później niż 17 grudnia 2017.
VII. Nagrody
1. Komisja konkursowa przyzna laureatom konkursu nagrody w dziedzinach: praca
magisterska i praca doktorska.
2. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
a. za najlepszą pracę magisterską: 5000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem
Europejskiego Centrum Solidarności
b. za najlepszą pracę doktorską: 7000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem
Europejskiego Centrum Solidarności.
Przyznane nagrody będą pomniejszone o ciężary publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach
i/lub przyznania wyróżnień.
4. Europejskie Centrum Solidarności może odstąpić od wydania pracy z przyczyn
niezależnych.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 18 grudnia 2017, a jego wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej: ecs.gda.pl.
6. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
z wyprzedzeniem.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Z chwilą odebrania I nagrody przez laureata konkursu na najlepszą pracę magisterską
i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu
i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej, laureat zobowiązuje się do przeniesienia na
Europejskie Centrum Solidarności nieodpłatnie własności pracy oraz autorskich praw
majątkowych do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
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a. w zakresie utrwalania, przetwarzania i zwielokrotniania utworu każdą możliwą techniką,
w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników
magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik wideo, techniką komputerową lub
za pomocą rzutnika
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono −
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
c. w zakresie rozpowszechniania utworu, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia,
odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, oraz publikacji w formie e-booka.
2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się również do przeniesienia na organizatora, z chwilą
wypłaty nagrody, nieodpłatnie wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich, na polach eksploatacji wymienionych w punkcie VIII. 1.
3. Publikacje wyłonione w ramach konkursu ECS, które jest członkiem Koalicji Otwartej
Edukacji, organizator opublikuje na licencji CC BY-SA 3.0 PL (Uznanie autorstwa – Na tych
samych warunkach 3.0 Polska) w wersji drukowanej i elektronicznej.
4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub
poczty elektronicznej, z których będą korzystać uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi
również odpowiedzialności za działanie osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz
szkody spowodowanej podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników
konkursu.
5. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania
konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w
znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działanie siły wyższej, a także z
uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego
orzeczenia sądowego, mających wpływ na prowadzenie konkursu, w innych uzasadnionych
przypadkach, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na
stronie: ecs.gda.pl.
6. Organizator konkursu będzie miał prawo wykorzystania fragmentów prac zgłoszonych do
konkursu oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w
materiałach informacyjnych i na stronach internetowych) w zakresie prowadzenia i realizacji
konkursu.
7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
8. Sprawy nieujęte w regulaminie będzie rozstrzygać dyrektor Europejskiego Centrum
Solidarności.
IX. Załączniki do regulaminu konkursu
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie autora pracy
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Załącznik nr 1
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności,
opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
imię /
nazwisko /
stopień naukowy /
data urodzenia /
temat pracy naukowej /

telefon kontaktowy /
adres korespondencyjny /

adres e-mail /

data, podpis
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Załącznik nr 2
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności,
opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a
zamieszkały/a

niniejszym:
Oświadczam, że dysponuję prawem do publikowania
stanowiącego element napisanej przeze mnie pracy naukowej.

materiału

ikonograficznego

Nieodpłatnie udzielam prawa do wykorzystania wyżej wymienionego materiału
Europejskiemu Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, w ramach publikacji książki
objętej pierwszą nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą
tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub
ideą solidarności społecznej.
Powyższa zgoda obejmuje zezwolenie Europejskiemu Centrum Solidarności na utrwalanie
w dowolnej formie, rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu odpłatne i nieodpłatne,
publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, włączając w to materiał
ikonograficzny stanowiący element napisanej przeze mnie pracy naukowej.
Jednocześnie oświadczam, że przekazany przeze mnie tekst oraz materiał ikonograficzny nie
jest obciążony wadami prawnymi. Oświadczam również, iż z chwilą przekazania tekstu
z materiałem ikonograficznym jestem odpowiedzialny/a wobec osób trzecich, jeśli autorskie
prawa majątkowe do tekstu i materiału ikonograficznego będą obciążone wadami prawnymi.
W przypadku ujawnienia wady prawnej zobowiązuję się do poniesienia wszelkich kosztów
związanych z powództwem wniesionym przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw,
o niewadliwości których zapewniłem/am Europejskie Centrum Solidarności.

data, podpis
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