
1 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 IZBY ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI  

NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE NA TEMAT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH  

 

§1 

Ogłoszony przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami zwaną dalej również IZFiA 

Konkurs na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych ma na celu 

promocję rynku funduszy inwestycyjnych. Konkurs wyłoni laureatów wśród autorów prac 

magisterskich na temat funduszy inwestycyjnych. 

 

§2 

1. Członków Jury Konkursu powołuje Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami  

i Aktywami. 

2. Przedmiotem oceny Jury są prace magisterskie obronione w roku akademickim 

poprzedzającym termin ogłoszenia Konkursu oraz prace, których przewidziany termin 

obrony przypada w trakcie roku akademickiego z dnia wskazanego w ogłoszeniu  

o Konkursie. Prace powinny być nadesłane w określonym przez Zarząd IZFiA  

i przekazanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

Izby terminie, na adres Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. 

3. Prace zgłoszone do Konkursu mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. 

4. Ocena pracy będzie dokonana według następujących kryteriów: merytoryczna wartość 

pracy, nowatorstwo w ujęciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna 

pracy. 

 

§3 

1.  Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać autorzy prac lub uczelnie. 
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2.  Zgłoszenie pracy na Konkurs wymaga pisemnej zgody promotora i poświadczenia daty 

obrony oraz oświadczenia o treści określonej w Załączniku nr 1 do przedmiotowego 

regulaminu. 

3.  Prace należy składać w 3 egzemplarzach, w określonym, podanym przez IZFiA terminie. 

Należy je dostarczyć osobiście lub drogą listowną do siedziby IZFiA ul. Książęca 4,  

00-498 Warszawa. W tym samym terminie prace należy również przesłać drogą 

elektroniczną na adres poczta@izfa.pl. 

4.       Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno  zawierać: imię i nazwisko autora, adres  

do korespondencji z autorem, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. 

5.  Prace nadesłane do Konkursu nie będą zwracane. 

 

§4 

1.  Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody: 

Nagroda główna – 5 000 PLN 

Autorzy prac wyróżnionych – możliwość odbycia stażu w Towarzystwie Funduszy 

Inwestycyjnych. 

2.  Jury może nie przyznać nagród.  

3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji nie przysługuje odwołanie. 

4.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zarząd IZFiA i podanym 

do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Izby wraz  

z informacją o terminie nadsyłania prac, o której mowa w § 2 ust. 2. 

 

§5 

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszego regulaminu mogą być dokonane  

przez Zarząd Izby, przed ogłoszeniem kolejnej edycji Konkursu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na najlepsze 

prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych 

 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
Konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych  

 
 

  

Oświadczam, iż jestem autorem utworu zgłoszonego do udziału w Konkursie w myśl 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 00.80.904).  

Oświadczam, że w przypadku wygranej w Konkursie wyrażam zgodę na publiczne 

ogłoszenie wyników Konkursu wraz z podaniem danych - imię i nazwisko laureata, tytuł pracy 

magisterskiej oraz formę nagrody - na wcześniej wskazanej przez organizatora konferencji,  

na której nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz, że przyjmę nagrodę Izby 

Zarządzających Funduszami i Aktywami, w związku z moim udziałem w Konkursie na najlepszą 

pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych. 

Jednocześnie wyrażam zgodę, aby informacje o zakończeniu Konkursu, oświadczenia 

oraz inne publikacje Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, przekazywane przez 

organizatora do wiadomości publicznej zawierały imię i nazwisko laureata, tytuł pracy 

magisterskiej oraz formę nagrody. 

 

 

 

 

 

….….……………………………………….. 

Data, podpis 


