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XII EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH
W DYSCYPLINACH Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości
OBRONIONĄ W ROKU 2021

REGULAMIN KONKURSU
I.
•
•
•
II.

CELE KONKURSU
Promowanie autorów i promotorów najlepszych prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich
i magisterskich) w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości;
Popularyzacja nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu wśród studentów wyższych uczelni;
Promocja działań Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi.

III.
•

•
•
•

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie z dziedziny nauk
społecznych w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości przygotowane i
obronione na wyższych uczelniach (publicznych i niepublicznych) w roku 2021;
Prace zgłaszane są przez autorów lub promotorów za zgodą autora;
Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 11.03.2022;
Zgłoszenia do udziału w konkursie powinny zawierać:
o Wersję elektroniczną (płyta CD) pracy pozbawionej cech identyfikowalności (imię i nazwisko
autora i promotora, uczelni, oświadczenia i podziękowania itp.) - na wyraźne życzenie
recenzenta/ów autor dostarcza pracę w formie drukowanej,
o Wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu Konkursu,
o Potwierdzenie obrony pracy w roku 2021,
o Opinię promotora pracy wraz z uzasadnieniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Biuro Konkursu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi
ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
tel./fax. 42 632 4420
e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl
IV.
•

KATEGORIE I KRYTERIA OCENY PRACY
Zgłoszone prace dyplomowe oceniane są w kategoriach:
o Studia pierwszego stopnia (Praca licencjacka i inżynierska),
o Studia drugiego stopnia (Praca magisterska)

•

V.

Zgłoszone prace oceniane są w oparciu o następujące kryteria:
o Ocena problemu badawczego podjętego w pracy (15 pkt),
o Ocena metod, technik badawczych i wykorzystanej literatury (20pkt),
o Ocena zawartości merytorycznej pracy (40pkt),
o Ocena walorów aplikacyjnych pracy (15pkt),
o Ocena formalna pracy (10pkt).
PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

Każda z prac nadesłanych do konkursu jest recenzowana w trybie double-blind review process przez 2
pracowników naukowych co najmniej ze stopniem doktora.
Organizator przewiduje przyznanie nagród za miejsca 1-3 w kategoriach:
•
•

Praca licencjacka lub inżynierska,
Praca magisterska.

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania, na wniosek Komisji Konkursowej, określonych nagród.
Harmonogram prac Komisji Konkursowej:
- do 11.03.2022 zgłaszanie prac;
- do 25.03.2022 pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej, potwierdzenie liczby zgłoszonych prac, ważności
zgłoszeń, rozlosowanie prac pomiędzy recenzentów;
- do 13.05.2022 recenzowanie prac;
- do 27.05.2022 drugie posiedzenie Komisji Konkursowej, wyłonienie laureatów;
- do 15.06.2022 - wręczenie nagród Laureatom i Promotorom prac z udziałem zaproszonych gości.
Laureaci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu Konkursu i terminie wręczenia nagród.
VI.

KOMISJA KONKURSOWA

Organizator Konkursu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, powołuje Komisję Konkursową w
składzie:
•
•

VII.

Przewodniczący: dr Ewa Listopadzka
Członkowie:
o dr Zofia Sepkowska, Prezes Zarządu PTE Oddział w Łodzi
o dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
o dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ
o dr hab. Bożena Anna Matusiak, prof. UŁ

UWAGI KOŃCOWE

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr Ewa Listopadzka

Prezes Zarządu PTE Oddział w Łodzi

dr Zofia Sepkowska

