REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
Z ZAKRESU GEOPOLITYKI
Rozdział I – Postanowienia Ogólne
§ 1.
1. Celem konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geopolityki, zwanego dalej
Konkursem, jest:
a) podnoszenie poziomu prac licencjackich i magisterskich
b) promowanie młodych, utalentowanych studentów i ich osiągnięć
c) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących
geopolityki;
d) popularyzacja geopolityki wśród studentów
2. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:
a) Konkurs na najlepszą pracę licencjacką
b) Konkurs na najlepszą pracę magisterską
3. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci ze wszystkich uczelni na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Konkurs prowadzony jest cyklicznie, raz w roku.
§ 2.
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
2. Za organizację Konkursu odpowiada Komisja Konkursu, którą powołuje Zarząd
Główny PTG na okres jego kadencji.
Rozdział II – Organizacja Konkursu
§3
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce,
przez osoby, które egzamin licencjacki lub magisterski zdały w poprzednim roku
kalendarzowym i uzyskały tytuł licencjata lub magistra
2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które zostały ocenione na ocenę bardzo dobrą.
§4
1. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:
a) wartość merytoryczna pracy,
b) oryginalność podjętego tematu,
c) umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,

d) dobór właściwych metod badawczych i umiejętność ich stosowania,
e) znajomość literatury oraz umiejętność jej poprawnego cytowania,
f) poprawność językowa i staranność edytorska,
g) przydatność pracy do zastosowań w praktyce (kryterium nieobowiązkowe).
§5
1. Informacje o Konkursie, terminie i miejscu przyjmowania prac są zamieszczane na
stronie internetowej PTG oraz w mediach społecznościowych.
2. Ponadto Komisja Konkursu informuje pisemnie zainteresowane uczelnie (katedry,
instytuty, wydziały) o terminie i miejscu przyjmowania prac.
§6
1. Każda uczelnia może zgłosić w danym roku kalendarzowym nie więcej niż trzy prace.
2. Prace obronione w 2021 r. należy nadsyłać do dnia 30.04.2022 r.
3. Każda praca powinna być przekazana wraz z pismem przewodnim. W piśmie
przewodnim powinny być podane następujące informacje:
a) tytuł pracy (w pełnym brzmieniu),
b) data uzyskania tytułu magistra,
c) imię i nazwisko, adres zamieszkania autora pracy oraz adres e-mail
d) stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko opiekuna pracy oraz adres e-mail
e) wykaz materiałów składających się na kompletną pracę.
4. Do pracy należy dołączyć kopie recenzji pracy magisterskiej.
§7
1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 15 maja 2022 roku.
Rozdział III – Ogłoszenie Wyników Konkursu
§8
1. Wyniki konkursu wraz z informacją o pracach nagrodzonych są zamieszczane na stronie
internetowej PTG oraz w mediach społecznościowych.
2. Pisemna informacja o przyznaniu nagrody jest podawana do wiadomości laureata,
władz uczelni oraz opiekuna pracy.
3. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i dyplomów.
4. Wręczenie nagród odbywa się na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Rozdział IV – Nagrody
§9
1. Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów nagrody książkowe i rzeczowe.
Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.

2. Liczba laureatów uzależniona jest od liczby uczestników i stanowi 5% ich liczby lecz
nie może być większa niż 5 osób. Laureaci zdobywają możliwość przejścia do II etapu
Olimpiady Geopolitycznej.
Rozdział V – Ochrona Danych Osobowych
§ 10
1. Administratorem danych osobowych uczestników są: Polskie Towarzystwo
Geopolityczne, ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26, 30-198 Kraków jako organizator
Konkursu. Dane kontaktowe Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego: email:
ptg@ptg.edu.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika Konkursu a zgodę tę
udziela uczestnik poprzez udział w konkursie.
3. Polskie Towarzystwo Geopolityczne przetwarza dane osobowe w celach
zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach
Konkursu, przyznania nagród i dyplomów, w celu wypełnienia obowiązków
podatkowych i rachunkowych, a także w celach marketingowych i archiwalnych.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne
do udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
wyżej celów.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Polskie Towarzystwo
Geopolityczne powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo
żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie
zgody na ich przetwarzanie.
8. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych.
10. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
11. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Polskie Towarzystwo Geopolityczne danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie związanym z przeprowadzeniem
Konkursu.

12. Polskie Towarzystwo Geopolityczne zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion,
nazwisk oraz informacji o uczestnikach Konkursu.
13. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela Ewelina
Paszkiewicz, Członek Zarządu ds. Konkursów i Nagród, nr tel. 508 161 940, e-mail:
ewel.paszkiewicz@gmail.com
14. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny
oraz nie wyłonienia laureatów.
15. Zastrzega się możliwość zmian niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
16. Organizatorom Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów
powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji
niniejszego Regulaminu.
Rozdział VI – Postanowienia Końcowe
§ 11
1. Dokumentacja Konkursu jest przechowywana w biurze Zarządu PTG.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia stosownej uchwały przez Zarząd
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

