REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
O WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ I OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH
W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci studiów I i II stopnia na Wydziale
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu.
Nagrody


Dyplomy za I-III miejsca w kategorii prac licencjackich i magisterskich.



Dwie praktyki w Biurze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa i w sekretariacie
siedziby statutowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT Novum z
o.o. – dla autorów najlepszych prac dyplomowych licencjackich i magisterskich.
Czas trwania każdej praktyki: 1 miesiąc.
Termin realizacji praktyk do uzgodnienia z Biurem SGP ERN i sekretariatem EUWT Novum
z o.o.

Zasady udziału w konkursie


Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie i magisterskie, obronione w
roku akademickim 2016/2017 na Wydziale EZiT. Tematyka tych prac powinna dotyczyć
współpracy transgranicznej (przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, instytucji) i/lub
obszarów transgranicznych1/ przygranicznych na pograniczu polsko-czesko-niemieckim.



Prace dyplomowe (identyczne z ostateczną, obronioną wersją pracy) mogą być zgłaszane
przez ich autorów, w formie elektronicznej (jako załącznik do wiadomości e-mail) do

1

Obszar transgraniczny – znajduje się po obu stronach granicy państwowej, składa się z dwóch lub więcej
sąsiadujących narodowych obszarów przygranicznych, np. obszar transgraniczny Europamiasta ZgorzelecGoerlitz składa się z części polskiej i niemieckiej miast Zgorzelec i Goerlitz.

1

30.11.2017 r. na adres koordynatora konkursu: jerzylad@gmail.com Na podany adres można
także kierować pytania dotyczące konkursu.


W zgłoszeniu do konkursu (wiadomości e-mail) należy podać:
o imię i nazwisko autora pracy (aktualne),
o ukończony kierunek i specjalność,
o formę studiów (stacjonarne/ niestacjonarne),
o aktualne miejsce pracy autora (nazwa przedsiębiorstwa/instytucji, stanowisko) i/lub
studiów (uczelnia, kierunek),
o numer telefonu i adres e-mail do kontaktu z autorem pracy,
w odniesieniu do pracy dyplomowej składanej do konkursu:
o tytuł pracy dyplomowej,
o datę obrony,
o stopień/ tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora,
o ocenę pracy przez promotora,
o ocenę pracy przez recenzenta.

Skład Komisji Konkursowej


prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak – Kierownik Komisji Konkursowej, Dziekan Wydziału
EZiT Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,



dr inż. Jerzy Ładysz – Koordynator Konkursu i Członek Komisji Konkursowej,



dr Bartosz Bartniczak – Członek Komisji Konkursowej, Dyrektor Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum z o.o.,



mgr inż. arch. Jacek Jakubiec – Członek Komisji Konkursowej, Koordynator w Biurze
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa,



mgr Tomasz Śliwa – Członek Komisji Konkursowej, Kierownik Programów Polsko-Czeskich
w Euroregionie Nysa.

Harmonogram konkursu


Termin składania zgłoszeń: 30.11.2017 r.



Ogłoszenie wyników konkursu: 18.12.2017 r.
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