Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
/we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA/
OGŁASZA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów
nt. Bezpieczeństwo narodowe RP – aspekty prawne,
politologiczne, ekonomiczne i społeczne
WŁOCŁAWEK, 1 grudnia 2017 r.
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REGULAMIN
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów
nt. Bezpieczeństwo narodowe RP – aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne
i społeczne, zwanego dalej „Konkursem”, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek (NIP: 888-26-92-150, REGON:
911266951) zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs na najlepszy artykuł naukowy nt. Bezpieczeństwo narodowe RP – aspekty
prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne jest projektem Wydawnictwa PWSZ
we Włocławku.
3. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania Konkursu.
4. Celem Konkursu jest:
1) rozwijanie aktywności naukowej studentów i doktorantów,
2) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa narodowego RP.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu.
§2
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest napisanie autorskiego artykułu o tematyce związanej
z bezpieczeństwem narodowym RP – w aspekcie prawnym, politologicznym,
ekonomicznym lub społecznym; tytuł artykułu powinien odpowiadać jego zawartości.
2. Artykuł powinien być napisany w języku polskim.
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu znormalizowanego,
przy czym do jego objętości nie wlicza się przypisów.
4. Tekst znormalizowany posiada:
1) czcionkę Times New Roman, rozmiar 12, w przypadku przypisów rozmiar 10,
2) odstępy między wierszami: 1,5,
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3) margines 2,5 centymetra z każdej strony,
4) format DOC, DOCX albo ODT.
§3
Adresaci Konkursu oraz zgłoszenia
1. Adresatami Konkursu są studenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich

a także doktoranci

uczelni publicznych

i niepublicznych w Polsce.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie indywidualnie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden artykuł.
4. Przez

przystąpienie

do

Konkursu

należy

rozumieć

nadesłanie

zgłoszenia

konkursowego, składającego się z artykułu oraz formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, w terminie do dnia 28 lutego
2018r.
5. Zgłoszenie

konkursowe

należy

przesłać

na

adres:

Wydawnictwo

PWSZ

we Włocławku ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek z dopiskiem „Konkurs na
najlepszy artykuł naukowy”. Tekst artykułu należy ponadto przesłać w wersji
elektronicznej na adres: malgorzata.kaminska@pwsz.wloclawek.pl
§4
Przebieg Konkursu
1. Artykuły ocenia Komisja konkursowa.
2. Członkowie Komisji konkursowej zapoznają się ze zgłoszonymi artykułami
i dokonują ich oceny, biorąc pod uwagę cel Konkursu oraz uwzględniając wartość
naukową, dojrzałość sądów, umiejętność argumentacji, kulturę języka oraz
poprawność formalną artykułu.
3. Nagrody są przyznawane w drodze dyskusji i głosowania.
4. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, którego artykuł uzyska najwyższą ocenę
Komisji konkursowej.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2018 r. na stronie
internetowej PWSZ we Włocławku (www.pwsz.wloclawek.pl).
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6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. podczas
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy
samorządów – społeczeństwa – służb mundurowych” w siedzibie PWSZ
we Włocławku.
7. Organizator powiadamia nagrodzonych drogą elektroniczną o wynikach Konkursu.
8. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od wyniku Konkursu.
9. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.

§5
Komisja konkursowa
W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1) prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – Przewodniczący;
2) dr Monika Kamper-Kubańska – członek;
3) dr Małgorzata Karolewska-Szparaga – członek;
4) dr Fabian Nalikowski – członek;
5) dr Krzysztof Czarnecki – członek;
6) mgr Małgorzata Kamińska – sekretarz.
§6
Nagrody
1. Przewiduje się nagrody I stopnia, II stopnia i III stopnia oraz wyróżnienia.
2. Nagrodzone artykuły będą mogły być opublikowane - po pozytywnym przejściu
procedury recenzyjnej i wypełnieniu wymogów formalnych (prawo autorskie i prawa
pokrewne) - w kwartalniku Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne” (4 punkty
ministerialne).
3. Przewiduje się dyplomy i nagrody rzeczowe (książkowe) dla autorów nagrodzonych
artykułów.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu i komunikaty związane z przebiegiem konkursu dostępne będą
na stronie internetowej PWSZ we Włocławku (www.pwsz.wloclawek.pl).
2. Wyłącznie Komisja konkursowa jest uprawniona do dokonywania wiążącej wykładni
przepisów regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
3. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretarz Komisji konkursowej
– mgr Małgorzata Kamińska (małgorzata.kaminska@pwsz.wloclawek.pl, tel. 668 075
561).
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych
osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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Załącznik
KONKURS
na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów
nt. Bezpieczeństwo narodowe RP
– aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne

Formularz zgłoszeniowy
Imię
Nazwisko
Tytuł artykułu
Uczelnia
Kierunek studiów
Rok studiów
Adres do
korespondencji
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem autorem(ką) artykułu będącego przedmiotem
Konkursu na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów nt. Bezpieczeństwo
narodowe RP – aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne i dysponuję
prawami autorskimi do artykułu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2017, poz. 880 ze zm.).
Oświadczam ponadto, że artykuł jest oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego
dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora.

data, miejscowość i podpis
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