Regulamin konkursu
na najlepszą pracę kwalifikacyjną
(licencjacką lub magisterską)
dotyczącą Wileńszczyzny
§1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką
lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki
Wileńszczyzny, zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy, z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w
Wilnie, ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius.
1.2. Celami Konkursu są:
1) Zwiększenie zainteresowania tematyką związaną z szeroko pojmowaną
problematyką Wileńszczyzny wśród studentów uczelni litewskich i
polskich.
2) Stworzenie możliwości zaprezentowania nowatorskich pomysłów
dotyczących rozwoju Wileńszczyzny oraz powiązania ich z
postępowymi procesami na Litwie i w Unii Europejskiej.
3) Włączenie potencjału studentów uczelni wileńskich oraz innych, w
proces kształtowania pozytywnego wizerunku Wileńszczyzny,
przezwyciężanie negatywnych stereotypów.
4) Budowanie lokalnej wspólnoty oraz prezentacja dorobku
Wileńszczyzny, aktywizacja współpracy polsko-litewskiej.
5) Gromadzenie i popularyzowanie wiedzy na temat Wileńszczyzny.
§2. Zasady Konkursu
2.1. Konkurs ogłasza się 1 stycznia i trwa do 30 października 2020 roku.
2.2. Na Konkurs można zgłaszać prace obronione w latach 2018-2020.
2.3. Do Konkursu można zgłaszać prace licencjackie lub magisterskie
obronione na ocenę dobrą, bardzo dobrą lub celującą.
2.4. Tematyka prac może być poświęcona różnym aspektom dotyczącym
Wileńszczyzny, takim jak np.: strategia rozwoju i ekonomia, historia i
politologia, język i literatura, pedagogika i lingwistyka, infrastruktura i
środowisko, demografia, szkolnictwo mniejszości narodowych etc.
2.5. Jako Wileńszczyznę rozumiemy obecny bądź historyczny kształt
geograficzny regionu w zależności od tego, jakiego okresu dotyczy praca.
2.6. Na Konkurs mogą być zgłaszane także prace poświęcone współpracy
polsko-litewskiej w wyżej wymienionych dziedzinach.
2.7. Pracę można zgłosić tylko do jednej edycji Konkursu organizowanego przez
SNPL.

2.8. Na Konkurs są zgłaszane prace napisane w języku polskim lub litewskim.
2.9. Zgłoszenie pracy obejmuje:
1) List zgłoszeniowy autora ze wskazaniem niezbędnych danych
osobowych (imię i nazwisko, uczelnia i wydział na którym została
obroniona praca, adres do korespondencji, telefon, e-mail) wraz z
oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy.
2) Streszczenie pracy, które ma być napisane po polsku (po redakcji) i nie
przekraczać 10 tys. znaków.
3) Kopię (skan) dyplomu potwierdzającą obronę pracy.
4) Kopię (skan) recenzji pracy kwalifikacyjnej.
5) Pracę w wersji drukowanej lub elektronicznej na odpowiednim nośniku.
2.10.
Wymagane dokumenty i pracę należy przynieść osobiście za
potwierdzeniem odbioru na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie lub
przysłać pod adresem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy: ul.
Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, Republika Litewska (w kopercie z
dopiskiem „Konkurs na pracę dyplomową o Wileńszczyźnie”).
2.11. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data wpłynięcia dokumentów do
Zarządu SNPL lub data stempla pocztowego.
2.12. Nie będą dopuszczone do konkursu prace z uchybieniami formalnymi.
§3. Komisja Konkursowa
3.1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa składająca się z co najmniej 7
członków, w tym: co najmniej trzech przedstawicieli SNPL oraz
przedstawicieli
placówek
naukowo-badawczych,
organizacji
pozarządowych, samorządowych, przedstawicieli polskich organizacji lub
placówek na Litwie. Komisję Konkursową powołuje i zatwierdza Zarząd
SNPL.
3.2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera się jej Przewodniczącego.
Komisja musi zamknąć Konkurs nie później niż do 1 grudnia 2020 roku.
3.3. Postępowanie Komisji obejmuje następujące etapy:
1) dopuszczenia prac do Konkursu;
2) czytania streszczeń;
3) czytania prac;
4) dyskusji i oceny prac;
5) głosowania.
3.4. Komisja ocenia:
1) Walor nowatorski pracy.
2) Powiązanie tematyki pracy z problematyką Wileńszczyzny.
3) Walor innowacyjności i pomysłowości w badaniu wybranej
problematyki.
4) Możliwość wykorzystania pracy w praktyce.
3.5. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

3.6. Nagrody w konkursie ustala Organizator. W zależności od ilości
uczestników Zarząd SNPL może przewidzieć ufundowanie kilku nagród i
wyróżnień. Fundatorami nagród i wyróżnień będą Stowarzyszenie
Naukowców Polaków Litwy oraz instytucja użyteczności publicznej
Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Fundatorami mogą także być też
inne organizacje i instytucje.
3.7. Zwycięska praca zostanie dodatkowo wyróżniona poprzez publikację jej
streszczenia w Roczniku SNPL, a autor otrzyma dyplom honorowy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.
3.8. W szczególnych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od przyznania nagród i/lub dodatkowych wyróżnień.
3.9. Po zakończeniu prac Komisji Konkursowej wszyscy jej członkowie złożą
podpis pod protokołem z posiedzenia.
3.10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (www.SNPL.lt), a wręczenie
nagród i wyróżnień jest przewidziane w czasie świątecznego zebrania
SNPL na przełomie 2020/2021 roku. Dokładny termin będzie wskazany na
stronie internetowej Stowarzyszenia, a wszyscy zwycięzcy i osoby
wyróżnione będą indywidualnie zaproszone na uroczyste spotkanie.
3.11. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje.
§4. Postanowienia końcowe
4.1 Niniejszy Regulamin oraz wszystkie potrzebne informacje dotyczące
konkursu zostaną zamieszczane na stronie internetowej – www.SNPL.lt
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany
obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej SNPL.
4.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej.
4.4 Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłana praca nie narusza praw osób
trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4.5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w zakresie związanym z prowadzeniem konkursu.
4.6. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę wyrażają zgodę na ich publikację w
całości lub we fragmentach przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków
Litwy do celów edukacyjnych.
Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą nr 61 Zarządu SNPL w dn.
21 listopada 2019 r.

