
Regulamin Konkursu Prac Magisterskich  im. prof. Lucjana Hofmana        
i Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

I. Cele konkursu
1. Wspieranie badań nad współczesnymi problemami ekonomicznymi i innowacyjnością
gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem regionu gdańskiego.
2. Stymulowanie zainteresowania młodzieży akademickiej wiedzą ekonomiczną
i aktywnością Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
3. Promowanie uzdolnionych dyplomantów w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplin: ekonomia i
finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

II. Organizator konkursu
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ul. Armii
Krajowej 116/11.

III. Kapituła Konkursowa
1. Kapituła Konkursowa ocenia i kwalifikuje do nagrody lub wyróżnienia zgłoszone prace dyplomowe
– magisterskie i licencjackie.
2.Przewodniczącą/Przewodniczącego Kapituły Konkursowej powołuje i odwołuje się uchwałą Zarządu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, natomiast członków Kapituły
Konkursowej powołuje i odwołuje jej Przewodnicząca/Przewodniczący.
3. Skład i zasady jej działania określono w Kodeksie Kapituły.
4. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne, bez możliwości odwołania się.

IV. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
1. Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace licencjackie i inżynierskie
napisane w języku polskim lub angielskim, stanowiące przedmiot egzaminu dyplomowego w
uczelniach publicznych i niepublicznych województwa pomorskiego oraz wypromowane w roku
kalendarzowym ogłoszenia ich edycji.
2. Prace dyplomowe w wersji elektronicznej lub elektronicznej i drukowanej są nadsyłane przez
Promotorów wraz z pisemną rekomendacją Promotora, uzasadniającą ich zgłoszenie.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć formularz stanowiący zał. nr 1 z danymi promotora i autora pracy
oraz ich oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
4. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego na adres
mailowy: biuro@gdansk.pte.pl lub korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot

z dopiskiem: PRACA KONKURSOWA
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5. Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi do końca lutego następnego roku kalendarzowego.
6. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie pocztą elektroniczną o przyznaniu nagród lub wyróżnień.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursów i wręczenie nagród nastąpi corocznie w terminie do
końca marca następnego roku kalendarzowego.
8. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu wydrukowane prace dyplomowe są przekazywane do
sekretariatów lub dziekanatów uczelni, natomiast wersja elektroniczna pozostaje w archiwum
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku przez okres 8 lat. Po tym czasie prace i
inna dokumentacja będzie niszczona.

V. Nagrody
1. Fundusz nagród tworzony jest corocznie przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Oddział w Gdańsku we współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami regionu gdańskiego.
2. Główną nagrodą w Konkursie Prac Magisterskich jest nagroda im. prof. Lucjana Hofmana,
wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku, ekonomisty o
niekonwencjonalnej osobowości, zaangażowanego w prace na rzecz regionu gdańskiego. Nagroda
została nadana za zgodą rodziny.
3. Główną nagrodą w Konkursie Prac Licencjackich jest nagroda im. prof. Witolda Andruszkiewicza,
prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku w latach 1974-1980, ekonomisty
i specjalisty w zakresie transportu, zaangażowanego w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki
morskiej. Nagroda została nadana za zgodą rodziny.
4. Liczbę przyznawanych nagród i wyróżnień ustala corocznie Kapituła Konkursowa w zależności od
poziomu merytorycznego zgłoszonych prac.
5. Dodatkową formą wyróżnienia prac, które ze względu na wysoki poziom uzyskają uznanie Kapituły,
jest możliwość ich opublikowania w całości bądź części na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w zakładce Strefa Wiedzy.

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany regulaminu i harmonogramu
Konkursów, o czym powiadomi w serwisie www.
3. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym po ich podjęciu.
4. We wszystkich szczegółowych kwestiach, nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje
Kapituła Konkursowa.
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