Regulamin
Ogólnopolskiego konkursu
pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki
na najlepszą pracę dyplomową
z zakresu zrównoważonego rozwoju

§1
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych w Białymstoku (zwana dalej Organizatorem).
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu
zrównoważonego rozwoju obronionej w krajowych uczelniach wyższych. Przez
prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat możliwości
rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem wartości środowiska na
wszystkich poziomach zarządzania.
§2
1. W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów wyższych
uczelni w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu poprzedniego roku
akademickiego (decyduje data egzaminu dyplomowego).
2. Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest
zagadnieniom teoretycznym i praktycznym zrównoważonego rozwoju.
3. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od recenzentów oceny
co najmniej bardzo dobre.
4. Pracę dyplomową na konkurs składa jej autor lub promotor po uzyskaniu
pisemnej zgody autora na zgłoszenie pracy.
5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
§3
1. Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – ZR” należy składać
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Fundacji Ekonomistów
Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, skr. poczt. 37, 15-436
Białystok 9.
2. Kompletne zgłoszenie zawierające wszystkie elementy określone w ust. 5 należy
przesłać w terminie do 21 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Prace dyplomowe dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą
oceniane.
4. Organizator nie zwraca złożonych prac.
5. Zgłoszenie pracy na konkurs obejmuje:
a) pracę dyplomową w formie papierowej i elektronicznej,
b) dane o autorze (autorach) według Formularza Zgłoszenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
c) pismo promotora rekomendujące zgłaszaną pracę dyplomową,
d) zaświadczenie uczelni, że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została
obroniona w roku akademickim, poprzedzającym termin ogłoszenia konkursu.
4. Praca musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) oprawa miękka,
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b) rozmiar czcionki 11-12 pkt,
c) druk dwustronny w wersji papierowej.
5. Prace dyplomowe niespełniające kryteriów określonych w §3 nie będą oceniane.
§4
1. Zarząd Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku
powołuje Komisję Konkursową. Przewodniczącym Komisji jest każdorazowo Prezes
lub Wiceprezes Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w
Białymstoku, zaś w jej skład wchodzą członkowie w liczbie od dwóch do czterech.
Ponadto członkiem honorowym Komisji Konkursowej jest profesor Bazyli Poskrobko.
2. W celu oceny prac, Komisja Konkursowa powołuje ze swojego grona lub spoza niego
dwóch recenzentów każdej pracy, posiadających co najmniej stopień doktora.
3. Komisja Konkursowa, na podstawie przygotowanych recenzji (wzór arkusza recenzji
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), większością głosów dokonuje
wyboru trzech najlepszych zgłoszonych prac.
4. Obrady Komisji Konkursowej są tajne, a decyzje ostateczne. Uczestnikom konkursu nie
przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.
5. W przypadku wpłynięcia na Konkurs mniej niż trzech prac dyplomowych, Komisja
Konkursowa nie jest powoływana, zaś autorzy są powiadamiani o odwołaniu edycji
Konkursu. Zgłoszone prace mogą zostać uwzględnione w kolejnej edycji konkursu.
§5
Recenzje opracowane w imieniu Organizatora (Załącznik 2 – Formularz recenzji)
powinny zawierać merytoryczną ocenę prac dyplomowych zgłoszonych na Konkurs,
dotyczącą w szczególności:
a) istotności tematu pracy oraz sposobu uzasadnienia jej podjęcia przez
autora pracy (20 pkt.),
b) sposobu oraz metod rozwiązania problemu, z podkreśleniem ujęć nowatorskich
(35 pkt.),
c) możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy (20 pkt.),
d) adekwatności doboru literatury krajowej i obcojęzycznej (15 pkt.)
e) elegancji tekstu oraz edytorskiego poziomu pracy (10 pkt.).
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§6
Komisja Konkursowa przyznaje jedną nagrodę główną – 1000 zł za opublikowanie
artykułu na podstawie zwycięskiej pracy w Czasopiśmie „Ekonomia i Środowisko –
Economics and Environment”. Praca ta musi uzyskać średnią recenzję na poziomie co
najmniej 80 pkt.
Od wypłaconej sumy Organizator potrąca podatek w formie ryczałtu na podstawie art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991
r. (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).
Komisja Konkursowa może przyznać maksymalnie dwa wyróżnienia za prace
dyplomowe nadesłane na Konkurs. Wyróżnienia te nie są honorowane pieniężnie.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymują nagrody książkowe.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, w przypadku wygranej lub wyróżnienia, na
opublikowanie ich danych osobowych na stronie internetowej Organizatora.
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