Regulamin
Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Państwa Środka
dla studentów uczelni prowadzących studia magisterskie województwa opolskiego

Przedmiot i zakres tematyczny konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Konfucjusza w Opolu, Politechnika Opolska,
ul. Prószkowskiej 76, budynek 5, 45-758 Opole.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o Państwie Środka wśród studentów i
absolwentów uczelni prowadzących studia magisterskie województwa opolskiego.
3. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące Chin - kultury, ekonomii i
techniki.
4. Konkursem objęte będą prace magisterskie napisane w języku polskim, których egzamin
dyplomowy obroniony został w roku akademickim 2009/2010 lub 2010/2011, i na podstawie,
którego został nadany tytuł zawodowy magistra.
5. Szczegółowe informacje o Konkursie udziela sekretariat Instytutu Konfucjusza w Opolu
pod numerem telefonu: 077 4748294 oraz pod adresem: k.mazur@po.opole.pl.
Warunki uczestnictwa
1. Informacje o Konkursie zostaną przesłane listownie przez Organizatora do szkół wyższych
zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.
2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje dziekan wydziału, na którym praca magisterska została
obroniona.
3. W Konkursie mogą brać tylko udział prace magisterskie, które zostały ocenione na
egzaminie magisterskim przynajmniej na ocenę „dobrą”.
4. Uczestnikiem Konkursu może zostać absolwent uczelni prowadzącej studia magisterskie
województwa opolskiego, którego praca wraz z wymaganą dokumentacją zostanie
dostarczona do Organizatora w terminie do 30. czerwca 2011 r. z dopiskiem „Konkurs na
najlepszą pracę magisterską dotyczącą Państwa Środka" (decyduje data stempla
pocztowego).
5. Zgłoszenie obejmuje:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- pracę magisterską w oprawie miękkiej i w wersji elektronicznej na płycie CD,
- recenzję promotora bądź rekomendację opiekuna naukowego.
6. Nadesłane egzemplarze prac dyplomowych nie będą zwracane Zgłaszającemu.
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7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione w Instytucie Konfucjusza.
8. Formularz zgłoszeniowy dołączony jest, jako załącznik do Regulaminu, a także dostępny
na stronie internetowej www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl .
Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i rozstrzygnięcia Konkursu
powołuje się Komisję Konkursową, w składzie:
Przewodniczący

-

dr Maria Kania, dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu

Członkowie:

-

prof. Yuan Zhongxian, zastępca dyrektora Instytutu
Konfucjusza w Opolu,
prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Prorektor ds. Nauki PO
dr hab. Agata Zagórowska, prof. PO,
dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO,
dr hab. Wanda Musialik, prof. PO,
mgr inż. Katarzyna Mazur-Kajta,
Sun Yingnan,
Yang Jun.

-

2. Komisja wyłania Laureatów na posiedzeniu tajnym, z którego sporządza: Protokół i Listę
laureatów do nagrody I, II i III stopnia.
3. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Instytutu Konfucjusza w
Opolu: www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl , w prasie lokalnej i uczelnianej, a Laureaci
zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu listownie.
Nagrody
1. Nagrody I, II i III stopnia przyznane zostaną dla sześciu najlepszych prac magisterskich,
wyłonionych według poniższej klasyfikacji punktowej
2. Przy wyłanianiu laureatów brane będą pod uwagę:
a) jakość merytoryczna pracy magisterskiej, tj. istotność tematu pracy, uzasadnienie
jego podjęcia przez autora pracy, edytorski poziom pracy, znajomość literatury
przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania – 80 punktów,
b) nowatorski i twórczy charakter pracy magisterskiej – 20 punktów.
3. Komisja dokona oceny nadesłanych prac magisterskich oraz ogłosi Listę Laureatów do
dnia 31. października 2011 r.
4. Ustalono następującą ilość i stopnie nagród:
- Jedna nagroda I stopnia,
- Dwie nagrody II stopnia,
- Trzy nagrody III stopnia.
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5. Nagrodami są:
- tygodniowa wycieczka do Chin dla jednej osoby – nagroda I stopnia,
- roczny kurs nauki języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Opolu dla dwóch
laureatów – nagroda II stopnia,
- multimedialny kurs do nauki języka chińskiego dla trzech laureatów – nagroda III
stopnia.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania drukiem nagrodzonych prac w całości
bądź w skróconym zakresie, przy zachowaniu praw autorskich.
7. Nagrody konkursowe wydawane będą wyłącznie Laureatom Konkursu tylko w postaci
określonej niniejszym Regulaminem.
8. W celu dokonania identyfikacji Laureatów, przy odbiorze nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.
9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Chińskiego Nowego Roku, w
Instytucie Konfucjusza w Opolu.
Dodatkowe ustalenia organizacyjne
1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestników Konkursu nastąpi ich
dyskwalifikacja.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym powiadomi pisemnie
uczelnie wyższe.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, decyduje Organizator Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych zgłoszeniowych.
5. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
przedstawieniem prac, a także dojazdem do Organizatora.
6. Informacje o Konkursie, jego przebiegu, Uczestnikach i Laureatach mogą być
zamieszczone przez Organizatora na stronie internetowej:
www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl oraz w prasie lokalnej i uczelnianej.
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Formularz zgłoszeniowy
1. Imię i nazwisko autora pracy:
.................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia:
.................................................................................................................................................
3. Tytuł pracy magisterskiej:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Data obrony pracy:
.................................................................................................................................................
5. Nazwa i adres uczelni prowadzącej studia magisterskie, na której obroniono pracę:
.................................................................................................................................................
6. Wydział, kierunek studiów:
.................................................................................................................................................
7. Imię i nazwisko promotora pracy:
.................................................................................................................................................
8. Adres do korespondencji:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
8. Numer telefonu, e-mail:
.................................................................................................................................................

...……………………….
podpis Dziekana wydziału
oraz pieczątka uczelni

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
oraz na publikację pracy konkursowej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w związku z
udziałem w Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Państwa Środka dla
studentów uczelni prowadzącej studia magisterskie województwa opolskiego przez
Organizatora Konkursu.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu.
Ponadto oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej
pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.
Wyrażam również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu korekty
redakcyjnej złożonej przeze mnie pracy magisterskiej oraz jej formy skróconej, wynikającej z
uwarunkowań techniczno – redakcyjnych oraz zamieszczenie jej treści na stronie
Organizatora (www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl) bez wynagrodzenia.
...……………………….
data i podpis autora pracy
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