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Regulamin konkursu o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu  

Wojskowego za najlepszą pracę magisterską dla studentów  

Akademii Sztuki Wojennej 

 

§1 

Regulamin  określa  zasady  i  tryb  konkursu  na  najlepszą  pracę  magisterską  dla studentów 

Akademii Sztuki Wojennej. 

 

§2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Wszelkie kontakty uczestników konkursu z Organizatorem odbywają się 

za pośrednictwem wyznaczonych przedstawicieli Akademii Sztuki Wojennej. 

 

§3 

Kapituła Konkursowa 

1. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem konkursu sprawuje Kapituła Konkursowa. 

2. Członków Kapituły Konkursowej wyznacza Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Rektor Komendant Akademii Sztuki Wojennej. 

 

§4 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększenie 

wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie. 



2) zachęcenie  studentów  do  pogłębiania  wiedzy  w  drodze  badań i przedsięwzięć 

naukowych w ramach tworzonej pracy magisterskiej. 

3) wyróżnienie najlepszych studentów i motywowanie ich do dalszego aktywnego 

rozwoju naukowego i zawodowego. 

 

§5 

Zakres tematyczny konkursu 

Konkurs dotyczy prac magisterskich związanych tematycznie z różnymi aspektami 

i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa. 

 

§6 

Warunki konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych II stopnia. 

2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim i obronione 

w danym roku akademickim. 

3. Prace do konkursu wyznacza promotor lub recenzent w uzgodnieniu z jej autorem 

i za jego zgodą. 

4. Do konkursu prace mogą być zgłaszane tylko jeden raz. 

5. Prace wytypowane do konkursu powinny być złożone w formie papierowej oraz 

elektronicznej w formie Word i PDF na płycie załączonej do pracy. 

6. Termin oraz sposób składania prac będzie ustalany i ogłaszany w każdym roku 

akademickim przez Kapitułę w porozumieniu z Organizatorem. 

7. Do pracy należy dołączyć: 

1) wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, 

2) pisemną zgodę promotora/recenzenta na wykorzystanie opinii/recenzji 

w konkursie, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu, 

3) opinię promotora lub recenzję recenzenta w wersji papierowej, 

4) pisemną zgodę uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu 

pracy dyplomowej studenta, przed upływem 6 miesięcy od obrony, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 



pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), stanowiącą załącznik 

nr 3 do regulaminu. 

8. Kapituła konkursowa nie kwalifikuje do udziału w konkursie prac złożonych 

po terminie, o którym mowa w ust. 6 lub niespełniających warunków określonych 

w ust. 7. 

9. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi uczestnikom. 

 

§7 

Ocena pracy 

1. Przy ocenie zgłoszonych prac brane pod uwagę są: 

1) zgodność pracy z ideą konkursu, 

2) oryginalność ujęcia tematu, 

3) sposób analizy zjawisk związanych z problematyką pracy, 

4) poprawność doboru i wartość merytoryczna wykorzystanych źródeł. 

2. Prace magisterskie wytypowane przez promotorów i recenzentów poddawane 

są merytorycznej ocenie Kapituły Konkursowej, a następnie spośród  najwyżej  

ocenionych  prac   Organizator   wybiera laureatów konkursu. 

3. Oceny prac  Kapituła  Konkursowa  dokonuje  większością  głosów  w obecności 

co najmniej połowy jej składu. Przy równej liczbie głosów decyduje Organizator. 

4. Z posiedzenia Kapituły Konkursowej sporządza się protokół, który zawiera 

w szczególności przebieg głosowania, autorów oraz tytuły prac najwyżej 

ocenionych. 

5. Decyzje Kapituły Konkursowej oraz Organizatora nie podlegają weryfikacji 

i są ostateczne. 

 

§8 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Rozstrzygnięcie   konkursu   nastąpi   w   terminie    ustalonym  przez Organizatora. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii Sztuki 

Wojennej niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 



3. Organizator przyznaje zwycięzcom konkursu nagrody rzeczowe o charakterze 

pamiątkowym. 

4. Organizator ustanawia następujący podział nagród: 

1) nagroda I stopnia, 

2) nagroda II stopnia, 

3) nagroda III stopnia. 

5. Przyznane nagrody zostaną oficjalnie wręczone laureatom konkursu na uroczystości 

rozpoczęcia roku akademickiego. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania fragmentów lub całości 

zwycięskiej pracy na swojej stronie internetowej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, przerwania lub odwołania 

konkursu bez podawania przyczyny. 

 

§9 

Ochrona danych osobowych 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych autorów prac przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz 

ich identyfikacji, wręczenia nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób 

nagrodzonych,  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału w konkursie. 

 

§ 10 

Przepisy końcowe 

1. Organizator  zastrzega   sobie   prawo   do   wprowadzenia   zmian w regulaminie 

konkursu. 

2. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych 

regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 



Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

za najlepszą pracę magisterską dla studentów Akademii Sztuki Wojennej  

edycja 2019-2020 rok 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Kontakt 

Tel. e-mail 

Tytuł pracy 

Kierunek studiów 

Wydział 

Promotor pracy 

Recenzent pracy 

Data obrony pracy 

Ocena uzyskana z obrony 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że jestem autorem pracy zgłoszonej do konkursu oraz zapoznałem się 

z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych 

w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz upublicznianie 

mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie, we wszystkich 

informacjach i ogłoszeniach o konkursie oraz jego wynikach. 

3. Wyrażam zgodę na prezentację przez Organizatora zgłoszonej pracy na jego stronie 

internetowej. 

Miejscowość i data Podpis 

 

  



Załącznik nr 2 

 

Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

za najlepszą pracę magisterską dla studentów Akademii Sztuki Wojennej  

edycja 2019-2020 rok 

 

 

Ja ................................................... będący promotorem/recenzentem* wyznaczam 

do udziału w konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę 

magisterską dla studentów Akademii Sztuki Wojennej pracę pt. ………………….... 

....................................................................................................................................................... 

napisaną przez   ............................................................................................................................ 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej opinii/recenzji* na potrzeby 

konkursu oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

………………………..       ……………………. 

(miejscowość, data)          (podpis) 

  

  



Załącznik nr 3 

 

 

Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

za najlepszą pracę magisterską dla studentów Akademii Sztuki Wojennej  

edycja 2019-2020 rok 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od pierwszeństwa w opublikowaniu  

pracy dyplomowej 

 

Akademia Sztuki Wojennej wyraża zgodę na odstąpienie od pierwszeństwa 

w opublikowaniu pracy dyplomowej, przysługującego na podstawie art. 15a ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. 

zm.), autorstwa …………………………………………………………………………………. 

pt. …………………………………………………………………..…………………………… 

obronionej dnia  …………………………. 

 

 

 

 

 

 

….…………………. 

Dziekan  

 


