
II EDYCJA  
KONKURSU IM. MARSZAŁKA  MARKA NAWARY 

 NA NAJLEPSZE ROZPRAWY DOKTORSKIE ORAZ PRACE MAGISTERSKIE I PRACE LICENCJACKIE 
DOTYCZĄCE USTROJU I DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Małopolska Fundacja Stypendialna i Fundacja im. Marszałka Marka Nawary ogłaszają II doroczny Konkurs na najlepsze 
prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, a 
także przypominające sylwetki postaci związanych z samorządem terytorialnym. Prace mogą być także 
ukierunkowane na tematy szczegółowe, związane ze współpracą samorządów i uczelni, np. na problemy i zagadnienia 
zlecone przez samorządy, ważne w praktyce funkcjonowania tych instytucji. 
Celem konkursu jest wskazanie i nagrodzenie osób, które swoim wkładem intelektualnym, poprzez godną uwagi pracę 
licencjacką lub magisterską albo rozprawę doktorską przyczyniają się do budowania Rzeczypospolitej Polskiej, jako Państwa 
szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego. 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić absolwenci uczelni wyższych.  
2. Przedmiotem oceny będą prace magisterskie i licencjackie obronione przed terminem nadsyłania prac, jak również prace 

doktorskie, obronione lub zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony.  
3. Konkurs ma charakter doroczny i obejmuje prace obronione w poprzednim roku kalendarzowym.  
4. Druga edycja konkursu dotyczy prac obronionych w 2017 lub 2018 r.  

 

Prace wraz z dokumentacją należy przysyłać do 31 października 2018 r. na adres: 
Małopolska Fundacja Stypendialna, os. Teatralne 4a, 31-495 Kraków 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs im. Marszałka Marka Nawary”. 

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

a) pracę obroniono w 2017 r. lub w 2018 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony 
pracy (w przypadku pracy doktorskiej dopuszcza się prace zrecenzowane, z wyznaczonym terminem obrony); 

b) zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu; 
c) dołączono dokumentację poświadczającą jej wysoki poziom pracy: 

 do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy 
do konkursu  

 do pracy licencjackiej – kopie recenzji oraz rekomendację organu Uczelni (Wydziału, Instytutu) – np. Rady 
Naukowej; 

 do pracy doktorskiej - kopie recenzji. 
d) jeśli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym – dołącza się kopię uchwały w tej sprawie 

lub dyplomu; 

e) praca w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogło-
szeniu; 

f) został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer telefonu. 
 
Dla Autorów najlepszych prac przewidziano nagrody i wyróżnienia  
 
 

Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać na stronie internetowej  

Fundacji Sapere Auso 

 


