UR – nowoczesność i przyszłość regionu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN 1/RK/ZAD4/NIPR/2015
określający zasady uczestnictwa w „Konkursie na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką”
ogłoszony w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia”
Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 1/POKL/4.1.1/2010
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa studentów Kierunku
Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego w „Konkursie na najlepszy projekt badawczy – pracę
licencjacką” w ramach Zadania 4 – Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku
Socjologia projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” („Projekt”).
2. Termin naboru prac konkursowych oraz data rozstrzygnięcia Konkursu zostaną
opublikowane w ogłoszeniu Konkursu dostępnym na stronach internetowych i tablicach
ogłoszeń Projektu oraz Instytutu Socjologii UR.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych (prac licencjackich)
autorstwa studentów Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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§2
Definicje
Projekt - oznacza projekt „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, który jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka,
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy
o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01-00-068/10-00. Projekt jest realizowany w okresie
od 01.10.2010r. do 31.12.2015 r.
Biuro Projektu – adres: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 024, telefon
17-872-11-84, e-mail: nipr@univ.rzeszow.pl
Menadżer Projektu – osoba zarządzająca Projektem.
Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą Konkurs na najlepszy projekt badawczy – pracę
licencjacką organizowany przez Beneficjenta.
Beneficjent/Uczelnia – Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów.
Projekt badawczy – praca licencjacka zgłoszona przez autora do udziału w Konkursie.
Uczestnik Konkursu/Uczestnik – osoba będąca studentem/-tką studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego, która
w przewidzianym w treści Regulaminu terminie prawidłowo zgłosiła do udziału w Konkursie
pracę licencjacką swojego autorstwa.
Koordynator Zadania 4 – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Zadania 4 Projektu
– Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia.
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9. Biuro Konkursu – adres: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 002, telefon
17-872-10-62, e-mail: wsparciez4@gmail.com
10. Komisja Rekrutacyjna ds. I Etapu Konkursu/Komisja I – Komisja powołana przez Menażera
Projektu, w skład której wchodzą Koordynator Zadania 4 oraz osoba zatrudniona na
stanowisku Wsparcie administracyjne Koordynatora Zadania 4.
11. Komisja Rekrutacyjna ds. II Etapu Konkursu/Komisja II – Komisja powołana przez Menażera
Projektu na wniosek Koordynatora Zadania 4, w skład której wchodzą trzy osoby posiadające
co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy z zakresu socjologii.
12. Laureaci Konkursu – Uczestnicy Konkursu, których projekty badawcze zostały nagrodzone
przez Komisję (I, II, III miejscem) spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych projektów
badawczych w ramach Konkursu.
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§3
Uczestnicy Konkursu
Student/-tka studiów stacjonarnych Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego,
który/-a w przewidzianym w treści ogłoszenia o Konkursie terminie prawidłowo zgłosił/-a do
udziału pracę licencjacką swojego autorstwa.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
Beneficjent w ramach działań promocyjnych może przekazać Laureatom Konkursu na ich
wniosek po 10 sztuk wydrukowanego projektu.
§4
Warunki uczestnictwa
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty badawcze/prace licencjackie z zakresu
socjologii, które zostały obronione w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.
Zgłoszeń projektów badawczych mogą dokonywać jedynie ich autorzy posiadający status
studenta/tki Kierunku Socjologia UR.
Prace raz zgłoszone do Konkursu nie mogą być zgłaszane w kolejnej edycji Konkursu.
W obronionych projektach badawczych/pracach licencjackich dopuszcza się wprowadzenie
korekt przez autorów przed ich złożeniem do Konkursu.
Zgłoszenie projektu badawczego/pracy licencjackiej do Konkursu musi zawierać:
wypełniony i własnoręcznie podpisany przez autora „Formularz zgłoszenia do Konkursu na
najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką w ramach Zadania 4 Projektu UR –
Nowoczesność i przyszłość regionu” stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu
(dostępny na stronie internetowej Instytutu Socjologii, stronie internetowej Projektu oraz
w Biurze Konkursu).
wersję elektroniczną pracy na podpisanej płycie CD/DVD (nazwisko i imię autora oraz tytuł
projektu).
Zgłoszenie projektów badawczych powinno nastąpić zgodnie z terminami podanymi
w ogłoszeniu o Konkursie. Obowiązuje data wpłynięcia do Biura Konkursu.
Zgłoszenie do Konkursu należy złożyć osobiście w Biurze Konkursu lub przesłać na adres:
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Uniwersytet Rzeszowski
Al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Budynek A1, p. 002
Z dopiskiem „Konkurs na najlepszy projekt badawczy”
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub zniszczone przez
operatora pocztowego.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem projektu badawczego
i przysługują mu w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa
majątkowe.
Dokonując zgłoszenia projektu badawczego w ramach Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
niniejszego Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
Dokonując zgłoszenia projektu badawczego w ramach Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
wydruk projektu oraz umieszczenie go na stronach internetowych Projektu i Instytutu
Socjologii UR, a także wykorzystanie wydrukowanego projektu w ramach działań
promocyjnych w dowolnej liczbie egzemplarzy.
Uczestnik Konkursu, który znajdzie się w gronie Laureatów Konkursu zobowiązany jest do
naniesienia poprawek na projekt zgodnie z uwagami recenzenta projektu i członków Komisji
w wyznaczonym terminie.
§5
Komisja Rekrutacyjna
Ocena projektów badawczych zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest dwuetapowo:
a) Etap I – Ocena nadesłanych projektów badawczych pod względem formalnym;
b) Etap II – Ocena i recenzja zgłoszonych projektów, wyłonienie Laureatów Konkursu oraz
podział nagród.
Ocena w I Etapie Konkursu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną ds. I Etapu
Konkursu. W skład Komisji I wchodzą Koordynator Zadania 4 oraz osoba zatrudniona na
stanowisku Wsparcie administracyjne Koordynatora zadania 4.
Zadaniem Komisji I jest:
a) Sporządzenie listy Uczestników Konkursu;
b) Ocena nadesłanych projektów badawczych pod względem formalnym;
c) Sporządzenie uzasadnienia oceny;
d) Nadanie kodów projektom;
e) Przekazanie zakodowanych projektów do II Etapu Konkursu.
Komisja I dokonuje oceny nadesłanych prac zgodnie z kryteriami określonymi w dokumencie:
„Formularz oceny formalnej projektu badawczego (pracy licencjackiej) zgłoszonego na
Konkurs w ramach Zadania 4 Projektu UR – Nowoczesność i przyszłość regionu”
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ocena uzyskana z pracy licencjackiej
nie będzie brana pod uwagę przez Komisję.
Ocena w II Etapie Konkursu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną ds. II Etapu
Konkursu. Koordynator Zadania 4 wnioskuje do Menadżera Projektu o powołanie Komisji
Rekrutacyjnej ds. II Etapu Konkursu.
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6. Zadaniem Komisji II jest:
a) Ocena merytoryczna i recenzja projektów badawczych;
b) Wyłonienie Laureatów Konkursu;
c) Rozdzielenie nagród pomiędzy Laureatów;
f) Wręczenie nagród Laureatom.
7. Komisja II dokonuje oceny nadesłanych prac zgodnie z kryteriami określonymi
w dokumencie: „Formularz Recenzji projektu badawczego (pracy licencjackiej) zgłoszonego
na Konkurs w ramach Zadania 4 Projektu UR – Nowoczesność i przyszłość regionu”
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
8. Każdy projekt badawczy na II Etapie Konkursu będzie podlegał jednej ocenie. W przypadku
uzyskania identycznej liczby punktów przez oceniane projekty, o miejscu na liście
rankingowej decydować będzie dodatkowa ocena dokonana przez członków Komisji. Ocena
uzyskana z pracy licencjackiej nie będzie brana pod uwagę przez Komisję.
9. Komisja rekrutacyjna ds. II Etapu Konkursu powołana jest dla każdej edycji Konkursu
z osobna.
10. Członek Komisji nie może oceniać pracy, której był promotorem lub recenzentem.
11. Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne.
12. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie Instytutu Socjologii UR oraz
Projektu.
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§6
Nagrody
Pula nagród w Konkursie wynosi 7 000,00 zł brutto.
Pula nagród w Konkursie zostanie rozdzielona między Laureatów Konkursu przez Komisję ds.
II Etapu Konkursu.
W przypadku, gdy Beneficjent nie będzie w stanie z przyczyn od siebie niezależnych
skontaktować się z Uczestnikiem, który uzyskał prawo do nagrody, Beneficjent zastrzega
sobie prawo do przyznania nagrody autorowi kolejnej pracy znajdującej się najwyżej na liście
rankingowej.
Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
Beneficjent zastrzega sobie prawo odebrania Laureatom Konkursu nagród w przypadku
pozyskania wiarygodnej i potwierdzonej informacji, że praca licencjacka nie stanowi
rezultatu jego samodzielnej pracy oraz, że wystąpiono wobec Uczestnika Konkursu
z odpowiednimi roszczeniami w tym zakresie. Uczestnik Konkursu w przypadku, gdy zostaną
potwierdzone informacje, że zgłoszony projekt nie stanowi jego samodzielnej pracy lub
narusza prawa innych osób, zobowiązany jest zwrócić koszty nagrody.
Laureaci Konkursu udzielają Beneficjentowi zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych/promocyjnych, w szczególności w celu opublikowania
na stronie internetowej Instytutu Socjologii oraz na stronie internetowej Projektu. Ponadto
Laureaci Konkursu udzielają Beneficjentowi zezwolenia na wykorzystanie swojego
wizerunku, w celach marketingowych/promocyjnych.
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§7
Postanowienia końcowe
Traci moc Regulamin nr 1/RK/ZAD4/NIPR/2014 z dnia 16.06.2014 roku.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2015 roku i dotyczy jedynie Zadania 4
realizowanego w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”.
Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu pod
warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników
Konkursu w toku Konkursu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie
internetowej pod adresem: www.socjologia.univ.rzeszow.pl i będzie dostępny w Biurze
Konkursu.
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Beneficjent.
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do
udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Osobom udostępniającym
dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Menadżera
Projektu, po uzyskaniu opinii Zespołu Zarządzającego.
Regulamin jest dostępny w Biurze Konkursu, na stronie internetowej Projektu:
www.nipr.univ.rzeszow.pl oraz na stronie internetowej Instytutu Socjologii UR
www.socjologia.univ.rzeszow.pl

Załączniki:
Nr 1 – Formularz zgłoszenia do Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką
w ramach Zadania 4 Projektu UR – Nowoczesność i przyszłość regionu.
Nr 2 – Formularz oceny formalnej projektu badawczego (pracy licencjackiej) zgłoszonego na Konkurs
w ramach Zadania 4 Projektu UR – Nowoczesność i przyszłość regionu.
Nr 3 – Formularz recenzji projektu badawczego – pracy licencjackiej zgłoszonego na Konkurs
w ramach Zadania 4 Projektu UR – Nowoczesność i przyszłość regionu.
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