
 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
 

Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą istniejące dane z badań do 
analizy problemów polityki i praktyki edukacyjnej  

 

 

Instrukcja 

Formularz zgłoszenia należy wypełnić i wydrukować, a następnie złożyć na nim odręczny podpis, bez 
którego będzie on nieważny. Podpis składa autor pracy lub promotor i autor, jeśli pracę zgłasza do 
konkursu uczelnia. Formularz wraz z załącznikami należy przesłać w terminie podanym przez 
organizatora na stronie internetowej http://eduentuzjasci.pl/konkurs (decyduje data wpływu) 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”. 
 
 

Nr zgłoszenia pracy 
konkursowej 

 

wypełnia Organizator 

Data wpływu 
 

wypełnia Organizator 
 

 
Informacje wstępne 
 
 
1. Tytuł pracy magisterskiej 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………................................. 
 
 
 
2. Data obrony pracy 
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http://eduentuzjasci.pl/konkurs


 

 
................................................................................................................................................................... 
  
 
3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę 
 
................................................................................................................................................................... 
 
………….................................................................................................................................................... 
 
4. Wydział, kierunek studiów 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
Informacje o autorze 
 
 
5. Imię i nazwisko autora pracy 
 
................................................................................................................................................................... 
 
6. Adres do korespondencji 
 
................................................................................................................................................................... 
  
7. Numer telefonu oraz e-mail 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
Informacje o promotorze 
 
 
8. Tytuł, imię i nazwisko promotora pracy 
 
................................................................................................................................................................... 
 
9. Adres do korespondencji (pole obowiązkowe, jeśli pracę zgłasza uczelnia) 
 
................................................................................................................................................................... 
 
10. Numer telefonu oraz e-mail (pole obowiązkowe, jeśli pracę zgłasza uczelnia) 
 
................................................................................................................................................................... 
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Oświadczenie autora pracy 
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest moim osobistym dziełem i przysługują mi w całości autorskie 
prawa osobiste i majątkowe do tej pracy i nie jest ona obciążona autorskimi prawami majątkowymi osób trzecich. 
Wersja złożona do konkursu jest identyczna z tą, która została obroniona i zatwierdzona przez komisję 
egzaminującą podczas egzaminu magisterskiego. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i przyjmuję warunki konkursu w nim zawarte. 

 
 
Data i czytelny podpis autora pracy magisterskiej  

 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu oraz firmę Marketing & Comunication Consultants 
prowadzącą sekretariat konkursu, danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia 
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że 
zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do moich danych  
i możliwości ich poprawiania. 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku  
z udziałem w konkursie na pracę magisterską organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  
Oświadczam, że udzielam niniejszym organizatorowi Konkursu (Instytut Badań Edukacyjnych) nieodpłatnej i 
nieodwołalnej licencji na korzystanie z całości lub fragmentów nagrodzonej pracy konkursowej w terminie 
ustalonym przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie konkursu.  
 
 
 
 
Data i czytelny podpis autora pracy magisterskiej 

Oświadczenie uczelni (pole obowiązkowe, jeśli pracę zgłasza uczelnia) 

Oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe. 

 
 
 
 
Data, pieczęć uczelni i podpis promotora  
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