
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ OBRONIONĄ 

W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską (zwanego dalej Konkursem), 
Obronioną w Akademii Sztuki Wojennej (zwanej dalej Uczelnią) organizowanego przez dyrektora 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (zwanego dalej Organizatorem). 

2. Celem Konkursu jest: 

1) upowszechnianie nieszablonowego podejścia oraz rozwiązań do zagadnień związanych  
z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa państwa, w tym zarządzania kryzysowego; 

2) promocja wiedzy związanej z zagrożeniami wpływającymi na funkcjonowanie państwa i jego 
obywateli, zapobieganiem im oraz sprawnej reakcji w momencie ich wystąpienia; 

3) zachęcenie studentów do pogłębiania wiedzy w drodze badań i przedsięwzięć naukowych 
w ramach tworzonej pracy magisterskiej; 

4) wyróżnienie najlepszych studentów i motywowanie ich do dalszego aktywnego rozwoju 
naukowego i zawodowego w obszarze bezpieczeństwa państwa, w tym zarządzania 
kryzysowego. 

 
§ 2. 

Zakres tematyczny prac 

W Konkursie rozpatrywane będą prace magisterskie z następujących obszarów: 

1) bezpieczeństwo wewnętrzne; 

2) bezpieczeństwo cybernetyczne; 

3) komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym, w tym rola mediów; 

4) dezinformacja; 

5) terroryzm; 

6) infrastruktura krytyczna; 

7) współpraca cywilno-wojskowa; 

8) komunikacja strategiczna; 

9) przygotowanie obronne społeczeństwa; 

10) współczesne zagrożenia bezpieczeństwa; 

11) odporność na zagrożenia hybrydowe.  

 

§ 3. 

Zgłoszenia na Konkurs 

1. W Konkursie mogą wziąć udział prace magisterskie napisane w języku polskim, obronione 
w Akademii Sztuki Wojennej w trakcie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę 
ogłoszenia Konkursu. 

2. Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres p.nowak@akademia.mil,pl 
dołączając: 

1) pracę magisterską w formacie PDF oraz jej streszczenie (maksymalnie dwie strony); 

2) krótkie nagranie – do 30 min. zawierające prezentację pracy przez jej autora; 

mailto:p.nowak@akademia.mil,pl


3) wypełniony formularz zawierający, m.in. dane kontaktowe, a także zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wykorzystanie pracy magisterskiej w celach Konkursu (załącznik nr 1); 

4) opinię promotora wraz pisemną zgodą na wykorzystanie jej w Konkursie (załącznik nr 2); 

5) raport ogólny z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), przy czym do konkursu mogą 

przystąpić prace o niskim poziomie podobieństwa, tj. o wiodącym wyniku PRP (procentowego 

rozmiaru podobieństwa) poniżej 30%.  

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac do Konkursu ponoszą wyłącznie uczestnicy 

Konkursu.                

 

§ 4. 

Ocena pracy konkursowej 

1.    Przesłane prace będą oceniane przez Zespół Ekspertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 
zwanego dalej Zespołem.  

2.    Przy ocenie pracy pod uwagę będą brane następujące kryteria: 

1) zgodność pracy z celem Konkursu: 1–2 pkt. (pełna zgodność – 2 pkt., częściowa – 1 pkt., prace 
niezgodne z tematyką konkursu będą dyskwalifikowane); 

2) wartość merytoryczna pracy: 1–3 pkt. (wybitna wartość merytoryczna – 3 pkt., bardzo wysoka 
wartość merytoryczna – 2 pkt., wysoka wartość merytoryczna – 1 pkt.); 

3) sposób analizy zjawisk związanych z problematyką pracy: 1–2 pkt. (innowacyjny i ciekawy 
sposób analizy – 2 pkt., innowacyjny lub ciekawy sposób analizy – 1 pkt.); 

4) poprawność doboru i wartość merytoryczna wykorzystanych źródeł: 1–2 pkt. (źródła 
poprawnie dobrane, zróżnicowane, bogato wykorzystane, o wysokiej wartości merytorycznej 
– 2 pkt., źródła poprawnie dobrane i o wysokiej wartości merytorycznej – 1 pkt.); 

5) nieszablonowość ujęcia tematu: 1–3 pkt. (innowacyjny i nieszablonowy sposób ujęcia tematu 
– 3 pkt.); 

6) samodzielność w pisaniu pracy: 1–2 pkt. (wynik raportu JSA 0–20% – 2 pkt., 21–30% – 1 pkt.); 

7) prezentacja pracy (nagranie) – 1 pkt.; 

8) redakcja (styl pisania, staranność – np. tabele, przypisy): 1–2 pkt. (praca całkowicie zgodna 
z wymogami redakcyjnymi pracy dyplomowej – 2 pkt., praca częściowo zgodna z wymogami 
redakcyjnymi pracy dyplomowej – 1 pkt.). 

3. Kolejność zdobytych miejsc w konkursie określa Zespół na podstawie łącznej liczby punktów 
zdobytych przez każdą z prac. 

4. W sytuacji zdobycia identycznej liczby punktów ostateczną decyzję co do kolejności zdobytych 
miejsc podejmuje dyrektor RCB. 

5. Decyzje Zespołu i dyrektora RCB są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

 

§ 5. 

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Termin rozstrzygnięcia Konkursu ustala Organizator. 
2. Termin rozstrzygnięcia oraz wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 

(www.rcb.gov.pl). 
3. Nagrodą główną jest dyplom oraz możliwość odbycia trzymiesięcznej, płatnej praktyki 

absolwenckiej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. O liczbie przyznanych nagród decyduje 
dyrektor RCB. 

4. Dodatkowym wyróżnieniem jest publikacja fragmentów pracy w Biuletynie Analitycznym RCB. 
5. Przyznana nagroda zostanie oficjalnie wręczona laureatowi konkursu w siedzibie Organizatora lub 

podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w ASzWoj. 



6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podawania 
przyczyny. 

 

§ 6. 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów 
prac przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ich identyfikacji, wydania nagród 
oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z przepisami  
obowiązującymi od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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. 

2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w konkursie.  

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na upublicznianie przez Organizatora 
zgłoszonej pracy (lub jej fragmentów) na jego stronie internetowej, w mediach społecznościowych 
oraz produktach wytwarzanych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w przypadku jej 
nagrodzenia.  

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.   

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 

 

  



Załącznik nr 1 

 

KONKURS DYREKTORA RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA 
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ OBRONIONĄ  

W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko 
 
 
 

Adres do korespondencji 
 
 
 

Numer telefonu 
 
 
 

Adres e-mail 
 
 
 

Kierunek studiów 
 
 
 

Tytuł pracy 
 
 
 

Data obrony pracy 
 
 
 

Imię i nazwisko oraz tytuł 
naukowy promotora 

 
 
 

 

 Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonej do Konkursu pracy magisterskiej, a moja 
praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Zapoznałem/łam się 
z Regulaminem i akceptuję warunki Konkursu.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu na pracę magisterską ogłoszonego przez Dyrektora Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1). 

 Wyrażam zgodę na upublicznianie przez Organizatora zgłoszonej pracy (lub jej fragmentów) na 
jego stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz produktach wytwarzanych 
w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w przypadku jej nagrodzenia.  

 
 
……………………………………………. 

Data i podpis  



Załącznik nr 2 

KONKURS DYREKTORA RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA 
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ OBRONIONĄ  

W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 
 

 

Ja, ................................................... będąc promotorem, wyznaczam do udziału w konkursie 

organizowanego przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na najlepszą pracę magisterską 

obronioną w Akademii Sztuki Wojennej pracę pt. …………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

W związku z powyższym, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej opinii na potrzeby konkursu oraz 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

……………………………………………. 
Data i podpis 

 

 

 

 

 


