
 

 
Regulamin konkursu na pracę magisterską 

wykorzystującą istniejące dane z badań do analizy problemów polityki  
i praktyki edukacyjnej  

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Niniejszym ogłasza się konkurs na pracę magisterską, wykorzystującą istniejące dane 

z badań do analizy problemów polityki i praktyki edukacyjnej (zwany dalej 
„Konkursem”). 

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym 
dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 2 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. 
Górczewska 8, 01-180 Warszawa oraz na stronie internetowej 
http://eduentuzjasci.pl/konkurs. 
 

§ 3 
Zgłoszenie pracy magisterskiej (zwanej dalej „Pracą konkursową”) do Konkursu jest 
równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 

 
Rozdział II. Organizator Konkursu 

§ 4 
1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), zwany dalej 

„Organizatorem”. Sekretariat konkursu oraz działania promocyjne prowadzi, na 
zlecenie IBE, firma Marketing & Communications Consultants . 

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego „Badanie jakości 
i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zwanego dalej „Projektem”. 

 

Rozdział III. Cel i przedmiot Konkursu 

§ 5 
1. Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów różnych kierunków 

studiów tematyką badań edukacyjnych i zwrócenie ich uwagi na publicznie dostępne 
dane i wyniki badań z szeroko rozumianej dziedziny edukacji, a więc m. in. wczesnej 
edukacji i opieki, oświaty, szkolnictwa wyższego i uczenia się dorosłych. Istotą 
konkursu jest wykorzystanie istniejących i publicznie dostępnych danych 
jednostkowych, w tym danych z badań prowadzonych w ramach projektu 
systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja 
zaplecza badawczego” („Entuzjaści Edukacji”), do stawiania pytań nowych 
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badawczych, hipotez i  udzielania na nie odpowiedzi na podstawie analizy danych 
empirycznych.  

2. Cel Konkursu będzie realizowany przez wyłonienie spośród uczestników Konkursu 
autorów najciekawszych prac magisterskich. 

3. Przedmiotem konkursu jest praca magisterska, która dostarcza nowej, empirycznie 
ugruntowanej wiedzy ważnej z punktu widzenia praktyki i polityki edukacyjnej, opartej 
na analizie wyników badań lub na publicznie dostępnych danych jednostkowych. 
Praca może dotyczyć dowolnego zagadnienia edukacji, musi jednak zawierać 
poprawne metodologicznie  wnioski. Większość analiz prowadzonych w pracy musi 
opierać się na danych i wynikach z badań, które są publicznie dostępne. Przykładami 
tego typu źródeł są dane z międzynarodowych badań edukacyjnych, które były 
realizowane w Polsce (TIMSS, PIRLS, PISA, TALIS), dane z badań umiejętności 
osób dorosłych (PIAAC) czy dane z badań dotyczących powiązań między edukacją a 
rynkiem pracy (Bilans Kapitału Ludzkiego). Dodatkowym atutem będzie odniesienie 
do zmian, jakie zachodziły w edukacji od 1999 r. w związku z obchodzonym w 2014 
roku 25-leciem przemian ustrojowych w Polsce, które miały wpływ również na 
edukację. 

 

Rozdział IV. Nagrody w Konkursie 

§ 6 
1. Autorom najwyżej ocenionych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane 

nagrody pieniężne: 
a. I nagroda w wysokości 3 000 zł (brutto),  
b. II nagroda 2 000 zł (brutto),  
c. III nagroda 1 000 zł (brutto). 

2. Kwoty, o których mowa powyżej są kwotami brutto co oznacza, że płatnik nagród 
zobligowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzić od nagrody 
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić laureatowi stosowny PIT.  

 
3. Prace laureatów trzech pierwszych miejsc zostaną także opublikowane na stronie 

http://eduentuzjasci.pl/konkurs, a Organizator zastrzega także możliwość publikacji 
fragmentu Pracy w kwartalniku naukowym „Edukacja”, o ile będzie to możliwe  
i uzasadnione, biorąc pod uwagę objętość ww. publikacji. O publikacji w „Edukacji” 
i/lub w „Raporcie o stanie edukacji” decyduje Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania mniejszej 
liczby nagród w przypadku, gdy nadesłane prace nie będą spełniać kryteriów 
formalnych lub merytorycznych, określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator 
zastrzega sobie możliwość nie przyznania pierwszej nagrody, natomiast przyznania 
więcej niż jednej nagrody drugiej lub trzeciej. 
 

 

Rozdział V. Uczestnicy Konkursu 

§ 7 
1. Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów wyższych 

uczelni wszystkich kierunków.  
2. Uczestnicy muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta 

szkoły wyższej, działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora oraz 
członkowie ich najbliższej rodziny (to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia). 

4. Pracę do Konkursu ma prawo zgłosić: 
a. autor, 
b. uczelnia reprezentowana przez promotora zgłaszanej pracy magisterskiej, 

jednakże po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Autora pracy. 
 

 
 

Rozdział VI. Warunki udziału w Konkursie 

§ 8 
1. Praca musi dotyczyć tematyki Konkursu, określonej w §5 ust. 1 Regulaminu. 
2. Prace konkursowe muszą być sporządzone w języku polskim. 
3. Prace konkursowe nie mogą być materiałami powstałymi na zlecenie Organizatora 

Konkursu. 
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace magisterskie, które zostały obronione 

między 31 października 2013 r. a 31 października 2014 r. 
5. Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu musi być identyczna z pracą, która została 

obroniona i zatwierdzona przez komisję egzaminującą podczas egzaminu 
magisterskiego. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, przy 
czym każda z nich musi być złożona oddzielnie. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
8. Przystąpienie do konkursu oznacza:  

a. akceptację przez Autora wszystkich warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie; 

b. oświadczenie, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście i 
nie naruszają praw osób trzecich; 

c. zgodę Autora na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora całości lub 
fragmentów nagrodzonej pracy konkursowej. 

 
 

Rozdział VII. Wymagane dokumenty 

§ 9 
1. Pełna dokumentacja pracy konkursowej obejmuje: 

a. wypełniony, wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy,  
który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b. wydrukowaną pracę konkursową, 
c. pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu) na płycie CD. 
2. Dokumenty konkursowe wraz z treściami zamieszczonymi na nośniku 

elektronicznym, muszą być sporządzone w języku polskim. 
3. Dokumenty załączniki wymienione w ust. 1 [a-b], nie podlegają zwrotowi. 

 
 

Rozdział VIII. Termin i miejsce składania prac konkursowych 
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§ 10 
1. Termin i miejsce składania prac konkursowych podawany jest do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz 
Projektu Entuzjaści Edukacji tj. www.ibe.edu.pl, oraz http://eduentuzjasci.pl/konkurs  

2. Prace konkursowe można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: 
 Weronika Janda  

Sekretariat Konkursu IBE na pracę magisterską  
Marketing & Communications Consultants 

ul. Wilcza 28/10, 00-544 Warszawa 
 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę magisterską”. 

3. Za datę zgłoszenia pracy do Konkursu, uważa się datę wpływu dokumentacji 
spełniającej wszelkie wymagania określone §9 Regulaminu do siedziby firmy 
Marketing & Communications Consultants, prowadzącej sekretariat konkursu. 

4. Prace konkursowe złożone po terminie lub niekompletne, tj. niespełniające 
któregokolwiek z wymogów opisanych w §9 Regulaminu, nie będą rozpatrywane i nie 
wezmą udziału w Konkursie. 

 
 

Rozdział IX. Kapituła Konkursu 

§ 11 
1. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyłonione przez Kapitułę Konkursu, którą 

powołuje Organizator. 
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 

a. dr hab. Michał Federowicz – dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, 
Przewodniczący Kapituły, 

b. prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika – lider Zespołu Dydaktyk Szczegółowych 
w Instytucie Badań Edukacyjnych, 

c. dr Michał Sitek – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Badań 
Edukacyjnych. 

Ponadto Kapituła Konkursu może powołać recenzentów prac konkursowych, których 
opinia może mieć wpływ na wynik obrad Kapituły. 

3. Kapituła Konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej prac konkursowych. 
4. Posiedzenia Kapituły są zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu. 
5. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu nie 

przysługuje odwołanie. 
6. Protokół z posiedzeń Kapituły sporządza Sekretarz Kapituły Konkursu. 

 
 

Rozdział X. Ocena prac konkursowych 

§ 12 
1. Proces oceny prac konkursowych jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz 

ocenę merytoryczną, przy czym w drugim etapie (przy ocenie merytorycznej) prace 
konkursowe są oceniane przez Kapitułę Konkursu pod względem zgodności pracy 
z tematyką konkursu. Prace, które na tym etapie otrzymają negatywną ocenę 
(w karcie oceny merytorycznej zakreślona rubryka „NIE”), nie podlegają ocenie 
według dalszych kryteriów i nie biorą dalszego udziału w Konkursie. 

 
§ 13 

1. Za ocenę formalną prac konkursowych odpowiada Sekretarz Kapituły Konkursowej.  
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2. Podstawą oceny formalnej jest karta oceny formalnej pracy konkursowej, stanowiąca 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy: 
a. termin wpłynięcia dokumentów konkursowych, 
b. kompletność wymaganych dokumentów konkursowych, 
c. data obrony pracy magisterskiej. 

 
§ 14 

1. Podstawą oceny merytorycznej jest karta oceny merytorycznej pracy konkursowej, 
stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny merytorycznej według poniższych 
kryteriów: 

a. stopień wykorzystania publicznie dostępnych danych i wyników badań, 
b. znaczenie podjętego zagadnienia dla rozwoju badań edukacyjnych oraz dla 

polityki i praktyki edukacyjnej, 
c. poziom naukowy pracy, 
d. nowatorski charakter analiz. 

3. W ramach każdego z kryteriów opisanych w ust. 2 każdej pracy konkursowej 
przyznawane będą punkty, w skali od 1 do 10. Maksymalna liczba uzyskanych 
punktów wynosi 40. 

4. Każda praca konkursowa na etapie oceny merytorycznej będzie oceniana przez 
dwóch Członków Kapitały Konkursu, wybranych przez Przewodniczącego Kapituły. 

5. Ocenę merytoryczną kończy sporządzenie listy rankingowej prac konkursowych, 
według średniej z punktów przyznanych w trakcie indywidualnych ocen Członków 
Kapituły. 

6. Listy rankingowe stanowią punkt wyjścia do podjęcia ostatecznych decyzji Kapituły. 
7. Formularze z ocenami prac konkursowych nie podlegają upublicznieniu. 

 
 

Rozdział XI. Czas trwania i ogłoszenie wyników Konkursu 

§ 15 
1. Konkurs rozpoczyna się 31 marca 2014 r. 
2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od 31marca 2014 r. do 17 listopada 2014 

r.  
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 stycznia 2015 r. 
4. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej, mailowej 

lub telefonicznej. 
5. Lista laureatów Konkursu podana zostanie do wiadomości publicznej za 

pośrednictwem strony internetowej: http://eduentuzjasci.pl/konkurs oraz 
www.ibe.edu.pl. 

 
 
 

Rozdział XII. Prawa autorskie 

§ 16 
1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworu 

będącego pracą zgłoszoną do Konkursu oraz że praca ta nie narusza żadnych 
osobistych ani majątkowych praw osób trzecich, a w wypadku wykorzystania w niej 
fragmentów innych rozpowszechnionych już utworów, zapewnia, że ich 
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wykorzystanie nastąpiło w dozwolonym zakresie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub za zgodą jego twórcy, jeśli zakres 
wykorzystania będzie przekraczać dozwolony użytek.  

2. Organizator Konkursu będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych 
prac, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie nastąpi wraz z podaniem imienia i 
nazwiska autora/autorów pracy – na podstawie podanych danych osobowych. 

3. W wypadku zgłoszenia do Konkursu pracy naruszającej prawa osobiste lub 
majątkowe osób trzecich, osoba zgłaszająca pracę zobowiązuje się zwolnić 
Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek 
roszczeń przez osoby trzecie. 

4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem 
Organizatorowi przez Autora nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji do opublikowania 
całości lub fragmentów nagrodzonej pracy w terminie przez Organizatora wybranym. 
W ramach ww. licencji Organizator nabywa także prawo do upoważnienia osób 
trzecich do korzystania z pracy konkursowej w zakresie uzyskanej licencji. 
Organizator ma prawo do korzystania z opracowań pracy zgłoszonej do Konkursu, w 
szczególności jej fragmentów, skrótów, streszczeń oraz wykorzystywania ich w 
innych utworach. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do 
pamięci komputera, 

b. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci 
internet. 

W przypadku skorzystania z prawa publikacji, Organizator może zwrócić się do 
Autora pracy konkursowej o jej adaptowanie dla potrzeb Organizatora Konkursu. 

 
 

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe 

§ 17 
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
Zmiany Regulaminu podane zostaną do publicznej wiadomości za pośrednictwem 
stron internetowych Organizatora oraz Projektu Entuzjaści Edukacji tj. 
www.ibe.edu.pl, http://eduentuzjasci.pl/konkurs.  

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach 
wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z póź. zm.). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
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5. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 
trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa naruszała prawa, 
w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich. 

6. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 
swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. 
zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Autorów prac 
konkursowych jest Organizator i jego przedstawiciel, firma Marketing & Communications 
Consultants. 

7. Autor, który zgłosi pracę konkursową w każdej chwili ma prawo dostępu i wglądu do 
swoich danych osobowych, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, 
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 
przetwarzania, a także żądania ich usunięcia. 

8. W przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu, 
Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy 
prawa polskiego. 

 
 
Lista załączników: 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu. 
Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej pracy konkursowej. 
Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej pracy konkursowej. 
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