
Załqcznik nľ l do Zarzqdzenia nľ 2 Rzecznika Prąlv Dziecką z dnia 23 stycznią 20I8r.

REGULAMIN

KONKURSU RZECZNIKA PRAW DZIECKA
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DoKToRsKĄ

1' Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pľacę magisterską lub doktorską
Zwanego dalej Konkursem' zýaszane mogą byó prace magisterskie i doktorskie,
poruszaj ące pľoblematykę:
- pľaw dziecka w różnych aspektach: pedagogicznych, psychologi cznych,

teologicznych, socjologicznych, pľawnych i administľacyjnych, medycznych, polityki
społecznej, ekonomi cznych, arty sty cznych, fi lolo gi czny ch i innych'

- instýucjirzecznictwa praw dzięckaw Polsce i na świecie.

2. Konkurs ma charakter otwaľty. W Konkursie mogą brać, udział osoby' któľe uzyskały
týuł magistra lub stopień doktora, bez wzg|ędu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę
naukową, o ile treŚć przedłoŻonej pľacy jest zgodna z okľeślonym w Regulaminie
zakĺesem tematycznym.

3. Podstawą wzięcia uđziału w Konkursie jest przesłanie do dnia 3l marca 2018 ľoku
pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w ciągu ostatnich 3 lat, odpowiadającej
warunkom okľeŚlonyĺn w ogłoszeniu o Konkursie. o zachowaniu terminu decyduje
data złoŻenia pľacy w Biuľze RPD lub data stempla pocztowego.

4. Zg]oszenia pľacy do Konkuľsu może dokonać autor pľacy. Do prac moŻe być, zaŁączona
opinia promotora pÍacy. Do zýoszenia naleŻy dołączyć, oświadczenie autoľa
o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagľodzonej pľacy
przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach jego pľacy w tym na wydanie
drukiem pľzesłanych prac w dowolnej formie, wprowadzanie w nich niezbędnych
skĺótów i redakcji, a takŻę zgodę autoľa na przetwarzanie danych osobowych
w związku z uczestnictwem w Konkursie.

5. Pľace konkursowe powinny być składane lub przesyłane do Biura Rzecznika Praw
Dziecka (z dopiskiem na kopercie ,,Pľaca magisterska, doktorska'') w postaci 1 kopii,
wydrukowanej w formacie A4 oraz dołączonej płyy CD (plik.doc lub docx)'
zawier ającej wersj ę elektľonicz ną zýaszanego tekstu lub dzieła.

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi

7. oceny przyjętych prac pod względem formalnym i merýorycznp dokonuje Komitet
Konkursowy, powołany przez Rzecznika Pľaw Dziecka.

8. Kľýeriami oceny prac Są:

- temat pracy đotyczący pľaw dziecka;
- ana|izy pľzepľowadzone w peľspektywie podmiotowości i praw dziecka;
- podejmowanie istotnych społecznie lub pedagogicznie problemów lub zjawisk;
- znaczenie społeczne pracy dlapraktyki;
- oryginalność pľacy;
- niekonwencjonalne ujęcie problematyki.

oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach _ prac doktorskich, pľac
magisteľskich - dokonuje Komitet Konkuľsowy. W kaŻdej z dwóch kategorii
konkursowych przyznaje się nagrody lub wyľóżnienia. Komitet Konkursowy moŻe
rekomendować lub odstąpić od rekomendacji przyznania nagľody w Konkursie.
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10.

I2

D ecyzj e Komitetu Konkursow e go Zap adają zw ykłą większo ści ą gło sów.
W prz1padku ľówności głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

11. Przewodniczący rozdzięla prace między członków Komitetu Konkursowego.
ocenione pľace wraz Z uzasadnieniem tej oceny członkowie Komitetu przekazują
Przewodniczącemu. ostatęczna ocena prac i wniosek o pÍZYnanie nagľód
podejmowane Są w dľodze głosowania po pľZepľowadzeniu dyskusji.

ostateczną decyzję w spľawie ptzyznania nagród podejmuje Rzecznik Praw
Dziecka.

13 Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi do dnia 30 czerwca 2018
roku.

14. Rzecznik Praw Dziecka zastrzega sobie pľawo do:
a) rozstrzygnięcia Konkuľsu bez przyznania nagród,
b) przyznania nagród w innej wysokości,
c) odwołania Konkursubez podania prZycZW.

l5. Wszelkie kwestie sporne' związane zinterptetacją niniejszego Regulaminu oraz
przebiegiem Konkursu rczstrzyga Rzecznik Praw Dziecka.

16. Decyzja Rzecznika Praw Dziecka jest ostateczna.

Warszawa, dnia Ż3 stycznia 20 1 8ľ


