Sąd Konkursowy
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

REGULAMIN
Konkursu prac magisterskich i licencjackich
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
przyjęty przez Radę Wydziału w dniu 14 grudnia 2009 roku
§1
Doroczny Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych prac magisterskich i licencjackich
napisanych i obronionych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
§2
Do Konkursu można zgłaszać prace magisterskie i licencjackie z każdego kierunku i każdej
formy studiów.
§3
Prace zgłaszają i przekazują do Sekretariatu Dziekana kierownicy poszczególnych seminariów.
Wraz z pracami można złożyć dotyczące ich recenzje lub opinie.
§4
Każdy kierownik seminarium ma prawo zgłosić na Konkurs jedną pracę z każdego stopnia,
kierunku i formy studiów. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem kierownika
seminarium o zgodzie jej autora na udostępnienie i ewentualne zamieszczenie w wydziałowej
Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej. W wyjątkowych przypadkach na uzasadniony
pisemny wniosek kierownika seminarium Sąd Konkursowy może dopuścić do konkursu drugą
pracę z jego seminarium na danym stopniu, kierunku i formie studiów.
§5
Termin zgłaszania prac na Konkurs upływa 30 października.
§6
Prace zgłoszone na Konkurs ocenia Sąd Konkursowy, któremu przewodniczy samodzielny
pracownik naukowy wybrany przez Radę Wydziału. Pozostałych członków Sądu Konkursowego
delegują dyrektorzy Instytutów oraz kierownicy Katedr.
§7
Przedmiotem opisowej oceny są następujące elementy pracy:
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1. Strona merytoryczna:
1.1. Aktualność i oryginalność tematu.
1.2. Pokazanie stanu badań w zakresie tematu pracy.
1.3. Sformułowane tezy i zastosowane metody badawcze.
1.4. Znajomość i wykorzystanie teorii w omawianym zakresie.
1.5. Dobór i sposób wykorzystania źródeł i literatury przedmiotu.
2. Strona warsztatowa:
2.1. Układ i struktura pracy.
2.2. Poprawność języka i stylu.
2.3. Dokumentacja tekstu (przypisy).
2.4. Opanowanie podstawowych reguł redakcji pracy.
3. Strona graficzna:
3.1. Estetyka rozmieszczenia tekstu.
3.2. Czytelność tekstu.
3.3. Tabele, wykresy i ilustracje.
§8
Końcowa oceny pracy dokonywana jest w skali 30 punktowej, z tym że liczba punktów za
poszczególne elementy pracy nie może przekroczyć:
1. Strona merytoryczna – 20 punktów.
2. Strona warsztatowa – 7 punktów.
3. Strona graficzna – 3 punkty.
§9
Przewodniczący Sądu Konkursowego organizuje prace Sądu w sposób służący zapewnieniu
wnikliwej i obiektywnej oceny prac, a także kolegialnego i sprawnego funkcjonowaniu Sądu.
§ 10
Ustanawia się trzy nagrody (pierwsza, druga i trzecia) oraz dwa wyróżnienia dla każdego stopnia,
kierunku i formy studiów. Nadto Sąd Konkursowy może wnioskować o zamieszczenie
nagrodzonych i wyróżnionych prac w wydziałowej Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece
Cyfrowej.
§ 11
Prace Sądu Konkursowego kończą się do dnia 20 listopada.
§ 12
Przewodniczący Sądu Konkursowego przedstawia wyniki prac Sądu Konkursowego Dziekanowi
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w formie protokołu z jego końcowego posiedzenia,
zawierającego nazwiska autorów i tytuły nagrodzonych prac oraz nazwiska ich promotorów, a
nadto zapewnia ich upublicznienie przez zamieszczenie na stronie Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii.

