
Regulamin Konkursu 

o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza 

na najlepszą pracę magisterską i doktorską 

z zakresu  

Stosunków Międzynarodowych, Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji  

 

 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza, zwanego dalej „Konkursem”  

jest Collegium Civitas – niepubliczna uczelnia wyższa z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 

wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 129.  

2. Konkurs ma na celu uczczenie pamięci prof. Roberta Mroziewicza przez promowanie najlepszych 

prac z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji.   

 

§ 2 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub stopień 

naukowy doktora, na podstawie obronionej pracy o tematyce obejmującej stosunki 

międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomację. 

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane: 

a) prace magisterskie  

b) prace doktorskie  

obronione w okresie szczegółowo wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. 

4. Termin zgłaszania prac magisterskich i doktorskich do Konkursu upływa z końcem sierpnia roku 

kalendarzowego, w którym ogłoszono Konkurs. 

5. Zgłoszenia pracy na Konkurs mogą dokonywać: 

a) autorzy prac 

b) promotorzy prac w porozumieniu i za zgodą autora, 

c) władze uczelni, instytucji naukowej lub jednostki organizacyjnej uczelni 

6. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) imię i nazwisko autora pracy oraz adres korespondencyjny autora wraz z numerem telefonu 

i adresem e-mail, 

b) w przypadku prac magisterskich i doktorskich – kopię dokumentu potwierdzającego 

nadanie stopnia magistra wraz z oświadczeniem o uzyskanej ocenie lub tytułu doktora lub 

zaświadczenie o obronie, w oparciu o tę pracę, 

c) podsumowanie pracy: magisterskiej – 2 strony, doktorskiej – 4 strony, 

d) kopię recenzji pracy, 

e) oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby związane z przystąpieniem i udziałem w Konkursie, 

f) osoby określone w pkt. 5 ppkt. b) i c) – zgodę autora na uczestnictwo w Konkursie. 

7. Prace w wersji wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD) wraz z załącznikami określonymi 

w pkt. 6, należy nadsyłać na adres: 

Collegium Civitas 

pl. Defilad 1 

00-901 Warszawa 



z dopiskiem: „Konkurs im. prof. R. Mroziewicza” 

Nadesłane prace nie będą zwracane. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu Inauguracji Roku Akademickiego. 

 

§ 3 

1. Do przeprowadzenia Konkursu Rektor powołuje Kapitułę Konkursu w składzie minimum 3 osób.  

2. W skład Kapituły wchodzą: p. Elżbieta Mroziewicz – wdowa po prof. Robercie Mroziewiczu oraz 

naukowcy i doświadczeni praktycy z dziedziny stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa 

międzynarodowego i dyplomacji. 

3. Przewodniczącego i sekretarza Kapituły powołuje Rektor Collegium Civitas. 

4. Przewodniczący spośród członków Kapituły powołuje Komisję Konkursową. 

5. Zadaniem Komisji jest:  

a) ocena nadesłanych prac pod względem formalnym i merytorycznym; 

b) przedstawienie oceny prac Kapitule Konkursu. 

6. Decyzję o przyznaniu nagród za najlepiej napisaną pracę magisterską albo doktorską podejmuje 

Kapituła Konkursu zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

7. Kapituła może zdecydować o przyznaniu wyróżnień. 

8. Kapituła może zrezygnować z przyznania nagrody w przypadku, gdy zgodnie z opinią Komisji 

Konkursowej uzna, że przedstawione prace nie spełniają oczekiwań organizatora Konkursu. 

9. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 4 

1. Nagrody będą przyznawane za najlepiej napisaną pracę magisterską albo doktorską. 

2. Nagrodami w Konkursie w kategoriach praca magisterska i praca doktorska są nagrody pieniężne 

w wysokości każdorazowo określonej w ogłoszeniu o Konkursie 

3. O przyznaniu nagrody pieniężnej oraz o jej podziale w każdej edycji Konkursu decyduje 

każdorazowo Kapituła Nagrody i określa ją przy ogłaszaniu Konkursu.  

 

§ 5 

Laureat Konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne opłaty publicznoprawne                           

i podatki związane z przyznaniem mu nagrody i jest zobowiązany do udostępnienia Collegium Civitas 

stosownych danych celem realizacji wskazanego obowiązku przed przekazaniem nagrody. 

 

§ 6 

1. Wszelkie kwestie sporne związane z rozumieniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegu 

Konkursu rozstrzyga Rektor Collegium Civitas.  

2. Od decyzji Rektora przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.  


