ZARZĄDZENIE NR 2
Rzecznika Praw Dziecka
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych
zagadnień z zakresu praw dziecka

Na podstawie art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz. U. z 2017 poz. 922 ) oraz § 8 Statutu Biura Rzecznika Praw Dziecka zarządzam co
następuje:

Ogłaszam konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą praw dziecka w różnych
aspektach oraz instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

„

2

Zasady konkursu, kryteria oceny prac, terminy określa regulamin będący załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Oceny prac dokona komitet konkursowy w składzie:
prof. Barbara Smolińska-Theiss (przewodnicząca)
prof. Ewa Jarosz
prof. Marek Konopczyński
prof. Adam Sołak
dr Paweł Jaros
prof. Leszek Stadniczeńko
sędzia Agnieszka Rękas.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr / do Zarządzenia nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 stycznia 2018r.

REGULAMIN
KONKURSU RZECZNIKA PRAW DZIECKA
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ
Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską lub doktorską
zwanego dalej Konkursem, zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie,
poruszające problematykę:
praw dziecka w różnych aspektach: pedagogicznych, psychologicznych,
teologicznych, socjologicznych, prawnych i administracyjnych, medycznych, polityki
społecznej, ekonomicznych, artystycznych, filologicznych i innych,
instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

-

-

Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały
tytuł magistra lub stopień doktora, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę
naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z określonym w Regulaminie
zakresem tematycznym.
Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie do dnia 31 marca 2018 roku
pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w ciągu ostatnich 3 lat, odpowiadającej
warunkom określonym w ogłoszeniu o Konkursie. O zachowaniu terminu decyduje
data złożenia pracy w Biurze RPD lub data stempla pocztowego.
Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać autor pracy. Do prac może być załączona
opinia promotora pracy. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora
o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy
przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach jego pracy w tym na wydanie
drukiem przesłanych prac w dowolnej formie, wprowadzanie w nich niezbędnych
skrótów i redakcji, a także zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych
w związku z uczestnictwem w Konkursie.
Prace konkursowe powinny być składane lub przesyłane do Biura Rzecznika Praw
Dziecka (z dopiskiem na kopercie „Praca magisterska, doktorska") w postaci 1 kopii,
wydrukowanej w formacie A4 oraz dołączonej płyty CD (plik.doc lub docx),
zawierającej wersję elektroniczną zgłaszanego tekstu lub dzieła.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Oceny przyjętych prac pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje Komitet
Konkursowy, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.
Kryteriami oceny prac są:
temat pracy dotyczący praw dziecka;
analizy przeprowadzone w perspektywie podmiotowości i praw dziecka;
podejmowanie istotnych społecznie lub pedagogicznie problemów lub zjawisk;
znaczenie społeczne pracy dla praktyki;
oryginalność pracy;
niekonwencjonalne ujęcie problematyki.

-

-

-

-

-

-

Oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach prac doktorskich, prac
magisterskich
dokonuje Komitet Konkursowy. W każdej z dwóch kategorii
konkursowych przyznaje się nagrody lub wyróżnienia. Komitet Konkursowy może
rekomendować lub odstąpić od rekomendacji przyznania nagrody w Konkursie.
-

-

Załącznik nr I do Zarządzenia nr 2 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23 stycznia 2018r.

10.

Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

11. Przewodniczący rozdziela prace między członków Komitetu Konkursowego.
Ocenione prace wraz z uzasadnieniem tej oceny członkowie Komitetu przćkazują
Przewodniczącemu. Ostateczna ocena prac i wniosek o przyznanie nagród
podejmowane są w drodze głosowania po przeprowadzeniu dyskusji.
12. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród podejmuje Rzecznik Praw
Dziecka.
13. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi do dnia 30 czerwca 2018
roku.
14.

Rzecznik Praw Dziecka zastrzega sobie prawo do:
rozstrzygnięcia Konkursu bez przyznania nagród,
przyznania nagród w innej wysokości,
odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

15.

Wszelkie kwestie sporne, związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz
przebiegiem Konkursu rozstrzyga Rzecznik Praw Dziecka.

16.

Decyzja Rzecznika Praw Dziecka jest ostateczna.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2018r.

