Nagroda Martina Schoellera za najlepszą pracę doktorską lub
magisterską
Regulamin Konkursu
“Nagroda Martina Schoellera za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską”
§1
Tryb naboru i wymogi wobec Autorów i prac zgłaszanych do Nagrody
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie powstałe na UKSW z dziedzin i
dyscyplin naukowych, których tematyka dotyczy szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i
biznesu, dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz Katolickiej Nauki Społecznej.
2. Konkurs organizowany jest raz w roku, ma charakter otwarty i jednoetapowy.
3. Prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.
4. W Konkursie mogą wziąć udział Autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy
doktora lub magistra w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
5. Prace na konkurs zgłasza Promotor pracy lub jej Autor za zgodą Promotora.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
1) wniosek zgłoszeniowy sporządzony na formularzu zawierającym wszystkie dane i
informacje niezbędne do jego rozpatrzenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszego
regulaminu;
2) streszczenie pracy, zawierające uzasadnienie jej wartości naukowo-badawczej w zakresie
zagadnień opisanych w Regulaminie Konkursu;
3) pełny tekst pracy przesłany w wersji elektronicznej (plik Word) na adres:
fundacja@uksw.edu.pl;
4) recenzje pracy prezentowane w czasie egzaminu końcowego.
7. Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Rektorskim UKSW lub przesłać
na adres korespondencyjny Fundacji Rozwoju UKSW: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5.
8. Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy oraz recenzje) należy
przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: fundacja@uksw.edu.pl.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest
Fundacja Rozwoju UKSW.
10. Dane osób nagrodzonych i wyróżnionych (w zakresie: imię, nazwisko, tytuł pracy, uczelnia, imię i
nazwisko Promotora) oraz zdjęcia z ceremonii wręczenia nagród będą publikowane na stronach
internetowych UKSW, stronach internetowych Fundatora (Martin Schoeller), poprzez profile w
mediach społecznościowych oraz w innych mediach.
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§2
Organizacja i tryb pracy Kapituły Nagrody
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Nagrody składająca się z Fundatora, Prezesa Fundacji Rozwoju
UKSW, Rektora UKSW oraz dwóch pracowników naukowych UKSW delegowanych przez Rektora
UKSW.
2. Przewodniczącym Kapituły jest Fundator (lub jego delegat).
3. Postępowanie konkursowe Kapituły odbywa się w dwóch etapach:
1) wstępne zapoznanie się członków Kapituły ze zgłoszonymi pracami, w którym istnieje
możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac;
2) dyskusja i rozstrzygnięcie konkursu na posiedzeniu Kapituły.
4. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej
połowy składu Kapituły. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw głos decydujący należy
do Fundatora.
5. Obrady Kapituły są niejawne.
6. Wyniki obrad Kapituła przedstawia w formie protokołu, podpisanego przez Przewodniczącego
Kapituły.
§3
Wymogi i kryteria oceny prac doktorskich i magisterskich zgłoszonych do Nagrody
1. Tematyka badawcza prac powinna dotyczyć szeroko pojętej etyki przedsiębiorczości i biznesu,
dobrych praktyk społecznej gospodarki rynkowej oraz Katolickiej Nauki Społecznej. Prace mogą
pochodzić z różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Szczególną wartość będą posiadały prace
poruszające następujące zagadnienia i koncepcje:
1) określenie zasad słuszności, równości i sprawiedliwości, w odróżnieniu od zasady
solidarności w społecznej gospodarce rynkowej (Soziale Marktwirtschaft). Istnieje
powszechna tendencja do mylenia sprawiedliwości, równości i solidarności. Przykłady:
- Nierówna płaca nie jest niesprawiedliwa - wręcz przeciwnie, nierówna praca powinna uzyskać
sprawiedliwą płacę.
- Płacenie za biednych nie jest sprawiedliwe, ale solidarne.
- Prezent dla kogoś (przekazanie dziedzictwa) nie jest wyrazem niesprawiedliwości, lecz miłości.
2) Perspektywy zniesienia współczesnego „niewolnictwa” w bardzo biednych krajach
(np.wprowadzenie sprawiedliwej płacy, zagwarantowanie, by niewykwalifikowany
pracownik powinien utrzymać rodzinę.).
3) Określenie zasad społecznej gospodarki rynkowej i granic, gdzie zawodzą zasady czystego
rynku.
4) kompromis pomiędzy ekonomią Wschodu i Zachodu (społeczna gospodarka rynkowa
(Soziale Marktwirtschaft) może być kompromisem między komunizmem a kapitalizmem.
Pomogła ona przezwyciężyć Żelazną Kurtynę i podnieść standard życia na Wschodzie
Europy. Światowa Organizacja Handlu (WTO) zajmuje się ograniczaniem barier
handlowych, brakuje jednak syntezy pomiędzy aspektami społecznymi i ekonomicznymi
w umowach międzynarodowych).
5) Koncepcja „trzech filarów pokoju”: ograniczenie nadużycia władzy, ograniczenie ubóstwa
i unikanie radykalizmu.
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2. W ocenie prac wyróżnia się walory poznawcze, metodologiczne i aplikacyjne. Walory poznawcze
i metodologiczne prac winny prezentować poziom co najmniej dobry, adekwatny do wymogów
prac doktorskich i magisterskich. Preferowanymi wyróżnikami pracy są jej odniesienia do ww.
wymienionych koncepcji i zagadnień.
3. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno
porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej
walorów ocenianych prac, pozostawiając te kwestie Kapitule Nagrody.
§4
Formy Nagrody
1. Autorom nagrodzonych prac przyznaje się dyplomy: „Nagroda Martina Schoellera za
wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Martina Schoellera za wyróżniającą się pracę
magisterską”. Autorzy otrzymują również nagrody pieniężne: dwie równorzędne w kategorii prac
doktorskich i dwie równorzędne w kategorii prac magisterskich.
2. Wartość nagród pieniężnych wynosi 8.000 PLN w kategorii prac doktorskich oraz 4.000 PLN w
kategorii prac magisterskich.
3. Laureaci w ciągu roku lat od przyznania nagrody mogą otrzymać możliwość tygodniowego
wyjazdu studyjnego na jeden z wybranych Uniwersytetów prowadzących wiodące ośrodki badań
w zakresie ekonomii i nauk społecznych.
4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania przez Kapitułę mniejszej liczby
nagród lub odstąpienie od ich przyznania.
5. Nagroda pieniężna wskazana w ust. 2 zostanie wypłacona po pomniejszeniu o podatek, który
Organizator zobowiązany jest pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora na podany
w Załączniku nr 1 adres e-mail bądź telefonicznie.
§5
Terminy konkursu
1. Wniosek zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 1 powinny być
dostarczone każdego roku w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia.
2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w ciągu czterech miesięcy od dnia upływu terminu, o którym
mowa w ust. 1. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od
daty jej przyznania.
3. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z Regulaminem.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie wraz z pracą konkursową
podpisanego odręcznie Formularza danych osobowych (Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu),
zawierającego dane osobowe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie
zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
5. Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w postanowieniach
Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany terminów jego przeprowadzenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub odwołania
Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.
8. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora, od której nie przysługuje odwołanie.
9. Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej
Organizatora, tj. www.fundacja.uksw.edu.pl.
10. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej:
www.fundacja.uksw.pl.
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1: formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 2: formularz danych osobowych Uczestnika konkursu
3. Załącznik nr 3: formularz danych osobowych Promotora
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Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy
Uwaga: Należy wypełnić WSZYSTKIE pola.
I.
1.

Informacje na temat zgłaszanej pracy
Tytuł pracy doktorskiej/magisterskiej*

2.

Data nadania stopnia naukowego

3.

Nazwa i adres uczelni, która nadała stopień naukowy

4.

Adres jednostki, która nadała stopień naukowy

II.
1.

Informacje o autorze pracy
Imię i nazwisko

2.

Adres do korespondencji

3.

Telefon

4.

E-mail

III. Informacje o promotorze pracy
1. Imię i nazwisko

2.

Adres do korespondencji (uczelnia)

5.

Telefon (uczelnia)

6.

E-mail (uczelnia)
6
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Załącznik nr 2
Formularz danych osobowych Uczestnika Konkursu do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę
doktorską i magisterską o Nagrodę Martina Schoellera
Imię
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Telefon
e-mail

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo.
Dane będą przechowywane do czasu rozliczenia Konkursu i przedawnienia ewentualnych roszczeń
uczestników Konkursu.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych osobowych na potrzeby marketingu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę
Martina Schoellera i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane
uczestnikom Konkursu.

………………………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………
Podpis Autora
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Załącznik nr 3
formularz danych osobowych Promotora pracy do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską i
magisterską o Nagrodę Martina Schoellera

Imię
Nazwisko
e-mail

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Dane będą przetwarzane z związku z realizacją Konkursu na podstawie dobrowolnej zgody.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych osobowych na potrzeby marketingu.
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, stopień bądź tytuł
naukowy, instytucja naukowa, na stronie internetowej UKSW, w przypadku gdy praca doktorska, której
byłem promotorem, a która została zgłoszona w Konkursie na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę
Martina Schoellera, otrzyma Nagrodę.

………………………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………
Podpis Promotora
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