REGULAMIN KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA KUPISIEWICZA
NA PRACĘ MAGISTERSKĄ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 LUB 2015/2016

1. Organizatorem konkursu jest rektor APS.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu dydaktyki lub teorii wychowania, które
zostały obronione w roku akademickim 2014/2015 lub 2015/2016.
3. Konkursem objęte są prace magisterskie.
4. Pracę do konkursu składa promotor. Jeden promotor może zgłosić do konkursu jedną pracę.
5. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie prorektora do spraw kształcenia
(p.3239)

w kopercie

zaopatrzonej

napisem

„KONKURS

im.

Profesora

Czesława

Kupisiewicza”. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 14 lutym 2017 roku.
6. Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać:


1 egzemplarz pracy w formie pisemnej;



zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD);



jednostronicowe streszczenie pracy;



wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.asp.edu.pl);



oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych w regulaminie;



oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy;



recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora oraz recenzenta;



kopię wydruku z systemu Plagiat;



rekomendację pracy, przygotowaną przez promotora, zawierającą informacje
o walorach naukowych i ewentualnie aplikacyjnych pracy z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
–

oryginalność tematu,

–

zastosowana metodologia,

–

ocena przeprowadzonych badań,

–

trafność wniosków,

–

znaczenie wyników badań.

7. Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokonuje Kapituła Konkursu Na Najlepszą
Pracę Magisterską.
8. W konkursie zostaną przyznane nagrody w łącznej wysokości 3300 zł (trzy tysiące
trzysta). Kwota ta równa jest wysokości odprawy pośmiertnej prof. Cz. Kupisiewicza
przekazanej na rzecz konkursu przez córkę Profesora Panią Jadwigę Frelek.

9. Kategorie i wysokość nagród ustali Kapituła Konkursu po rozpatrzeniu złożonych
wniosków.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2017 r., a jego wyniki ogłoszone na
stronie internetowej APS.
11. W przypadku niewykorzystania przeznaczonej na konkurs kwoty rektor APS ogłosi nowy
konkurs na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu Święta Uczelni w maju 2017 r.

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski

