
Regulamin konkursu za najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie 

Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu (zwany dalej Instytutem). 

2. Celem konkursu jest popularyzacja i podnoszenie poziomu prac filozoficznych przez 

wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac magisterskich przygotowanych na seminariach 

prowadzonych w Instytucie z zakresu filozofii oraz umożliwienie ich publikacji. 

3. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) powołana w tym celu 

przez Radę Instytutu Filozofii. W skład Komisji wchodzi pięciu samodzielnych 

pracowników.  

4. Komisja przyznaje po trzy nagrody dla każdej specjalności studiów filozoficznych 

prowadzonej w danym roku akademickim w Instytucie Filozofii: filozofia ogólna, filozofia: 

komunikacja społeczna, filozofia: życie publiczne i etyka. W uzasadnionych przypadkach 

Komisja może zrezygnować z nadania nagrody lub ograniczyć ich liczbę. 

5. Forma nagród w danej edycji konkursu jest podawana do publicznej wiadomości wraz z 

ogłoszeniem konkursu przez Dyrektora Instytutu i rekomendacji do publikacji bez 

zobowiązań finansowych. 

§2 

Zasady zgłaszania prac 

1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje promotor.  

2. Warunkiem wstępnym zgłoszenia jest ocena bdb z pracy i z obrony. 



3. Ocenie podlega wyłącznie praca, której autor ukończył studia egzaminem dyplomowym 

w terminie wyznaczonym przez Regulamin Studiów UAM. 

4. Zgłoszenia należy składać do końca września roku akademickiego, w którym ogłoszono 

konkurs.  

5. Prace należy zgłosić w sekretariacie Instytutu na formularzu zgłoszeniowym dostępnym 

na stronie internetowej Instytutu, wraz z kopią oceny pracy oraz kopią pracy na nośniku 

CD w formacie PDF.  

 

§ 3 

Procedura oceny pracy 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najlepszej pracy dla każdej specjalności w ramach 

kierunku Filozofia dokonywany jest bezpośrednio przez Komisję. 

2. Komisja oceniając pracę bierze pod uwagę istotność podejmowanej problematyki w 

pracy, samodzielność i oryginalność przeprowadzonych analiz oraz erudycję i rzetelność 

w korzystaniu z literatury przedmiotu. Praca powinna również spełniać standardy 

obowiązujące dla prac naukowych w zakresie stylu oraz formy.  

3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 

4. Decyzja Komisji zapada większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji. 

5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.  

6. Ze względu na niezadowalający poziom prac magisterskich w danym roku akademickim 

Komisja może odstąpić od przyznania nagród (lub zmniejszyć ich liczbę) dla określonej 

specjalności w ramach kierunku Filozofia. 

 



§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Informacja o laureatach zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.  

2. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o formie i terminie wręczenia 

nagród po zakończeniu bieżącej edycji konkursu.  

3. W sytuacjach wątpliwych bądź nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Przewodniczący Komisji. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 


