Załącznik do Zarządzenia nr 69/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 czerwca 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU NA PRACE LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE,
ROZPRAWY DOKTORSKIE Z ZAKRESU TEMATYKI DOTYCZĄCEJ OCHRONY
PRAW DZIECKA

I.

Informacja ogólna na temat Konkursu
Konkurs jest inicjatywą wynikającą z Porozumienia o współpracy z dnia 10 marca
2021 r. zawartego pomiędzy Akademią Ignatianum w Krakowie a Biurem Rzecznika
Praw Dziecka.

II. Cele konkursu
1. Pogłębianie wśród młodzieży akademickiej zainteresowania zagadnieniami
związanymi z ochroną praw dziecka.
2. Wspieranie prowadzonych przez studentów badań dotyczących ochrony praw dziecka,
a w szczególności jego prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania
w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki, prawa do
ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem
oraz innym złym traktowaniem.
III. Warunki udziału w konkursie
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie, rozprawy
doktorskie o tematyce zgodnej z celami konkursu, określonymi w punkcie II niniejszego
regulaminu.
2. Prace/rozprawy doktorskie do Konkursu zgłaszane są przez Promotorów prac
dyplomowych /rozpraw doktorskich.
3. Prace/rozprawy doktorskie należy nadsyłać w wersji elektronicznej w formacie DOC
lub
PDF
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl wpisując w tytule: „Konkurs – ochrona praw
dziecka”.
4. Do nadsyłanej pracy/rozprawy doktorskiej należy dołączyć:
a) opinię promotora pracy/rozprawy doktorskiej;
b) zgodę Autora/Autorki pracy/rozprawy doktorskiej na udział w Konkursie.
5. Prace/rozprawy doktorskie należy nadsyłać do dnia 15 lipca 2021 r.
IV. Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
konkursowa.
2. W skład Komisji wchodzą: dr Marta Prucnal-Wójcik (przewodnicząca), dr Sylwia
Przewoźnik (członek, Wydział Filozoficzny), dr Irmina Rostek (członek, Wydział
Pedagogiczny).
3. Spośród zgłoszonych prac/rozpraw doktorskich Komisja wyłoni cztery najlepsze
prace/rozprawy doktorskie obronione w Akademii Ignatianum w Krakowie.
V. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Komisja zobowiązana jest do wyłonienia laureatów do końca 2021 r.
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2. Autorzy zwycięskich prac/rozpraw doktorskich zostaną powiadomieni e-mailem
o znalezieniu się na liście laureatów.
VI. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest możliwość odbycia 3-miesięcznej praktyki w Biurze
Rzecznika Praw Dziecka.
2. Dopuszczenie do praktyk będzie możliwe po spełnieniu przez laureatów innych
ustawowych wymogów uprawniających do odbycia praktyki.

