
Załącznik do Uchwały  Wspólników  nr 4 z dnia 18 grudnia  2017 r.  
 

REGULAMIN COROCZNEGO KONKURSU SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną  o tematyce spółdzielczej 
 § 1 

 
1. Spółdzielczy Instytut Naukowy G.Bierecki Sp. J. z siedzibą w Sopocie (zwany dalej Instytutem) 
organizuje corocznie konkurs na najlepszą pracę lub rozprawę  o  tematyce spółdzielczej  zwany dalej 
Konkursem w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
  
2. Praca lub rozprawa   winna podejmować problematykę z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, 
usług oferowanych przez instytucje spółdzielcze, nowoczesnego zarządzania kadrami, usług 
ubezpieczeniowych, prawnych podstaw działania, bezpieczeństwa finansowego , filozofii i systemu 
wartości, zasad działania spółdzielni, etyki, nowej jakości więzi społecznych kreowanych przez 
spółdzielnie, historii polskiej spółdzielczości lub studiów porównawczych dotyczących zasad działania, 
ram prawnych  modelu funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji spółdzielczych, w tym również 
spółdzielni finansowych (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, unii kredytowych, banków 
spółdzielczych).  

§ 2 
1. Konkurs przeprowadza się w trzech kategoriach: 
 

a. prac magisterskich, 
b. rozpraw doktorskich, 
c. rozpraw habilitacyjnych.  

2. W  Konkursie za najlepszą pracę  przyznawane są nagrody pieniężne, których pula w poszczególnych 
kategoriach wynosi:  
 

a. praca magisterska - 5.000 (pięć tysięcy) zł, b. rozprawa doktorska -  10.000  (dziesięć tysięcy) zł. 
c. rozprawa habilitacyjna -  15.000 (piętnaście tysięcy) zł. 
 

3. Instytut zastrzega sobie prawo do publikowania w części lub w całości nagrodzonych prac  oraz  
rozpraw w kwartalnikach naukowych "Pieniądze i Więź", „Prawo i Więź” oraz publikacjach książkowych. 
 4.  Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej www.sin.edu.pl  
 
5. Ogłoszenie na temat Konkursu określa : warunki konkursu,  termin zgłaszania prac lub rozpraw oraz 
termin ogłoszenia wyników.   
 
6. Wyniki konkursu są ogłaszane  na stronie internetowej Instytutu.  
 § 3 

 
Prace i rozprawy  zgłoszone do Konkursu będą oceniane przez jury  powoływane przez Instytut.   
 § 4 

 
1. Prawo do zgłaszania prac magisterskich mają władze uczelni (stosownie dziekani wydziałów, 
kierownicy katedr) posiadających uprawnienia do nadawania tytułu magistra. 
 



2. Prawo do zgłaszania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych posiadają dziekani, dyrektorzy lub 
równorzędni kierownicy tych placówek badawczych, których rady naukowe mają uprawnienia nadawania 
stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, nauk prawnych, nauk społecznych lub 
nauk humanistycznych. 
 
3. Prace  oraz rozprawy  mogą składać również sami autorzy po uzyskaniu rekomendacji promotora (w 
przypadku prac  magisterskich i doktorskich)  lub  recenzentów (w przypadku rozpraw  habilitacyjnych).  
 
4. Jury dokonuje wstępnego zakwalifikowania prac i rozpraw do Konkursu. O dopuszczeniu prac i rozpraw  
do Konkursu decyduje jury na wniosek przewodniczącego jury. 
 5.  Do Konkursu nie będzie zakwalifikowana praca, której obrona miała miejsce wcześniej – licząc od dnia 
30 listopada danego roku aniżeli; 
- dwa lata (24 m-ce) w odniesieniu do pracy magisterskiej 
- trzy lata (36 m-cy) w odniesieniu do rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej. 
 
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Instytutu 
 § 5 

 
1. Prace i rozprawy  w trzech egzemplarzach  należy składać na adres Instytutu-  81-743 Sopot, ul. 
Władysława IV 22 ( z dopiskiem "Konkurs").   
 2. Wniosek o zgłoszeniu pracy lub rozprawy do Konkursu, o którym mowa w § 3  ust. 1-3, powinien  
zawierać:  
 

a. imię i nazwisko autora pracy, lub rozprawy  adres do korespondencji oraz numer  telefonu, 
b. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie, w oparciu o  pracę tytułu magistra, oraz w oparciu 
o rozprawę stopnia doktora, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,  prawnych, społecznych lub humanistycznych. 
c. opinię o pracy podpisaną przez promotora lub o rozprawie podpisaną przez   recenzentów lub 
odpis stosownego dyplomu.  
 

3. Prace i rozprawy  nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.                                                                                   § 6 
 

1. Jury przyznaje jedną nagrodę w każdej z trzech  kategorii, o których mowa w § 2  ust. 1. Jury może 
przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.  
 2. Jury może nie przyznać nagrody w przypadku, gdy uzna, że przedstawione prace lub rozprawy nie 
spełniają  oczekiwań organizatorów Konkursu. 
 
3. Decyzja Jury jest ostateczna. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie. 
 
4. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny. 
 
 


