Regulamin konkursu Instytutu Ordo Iuris
na najlepszą pracę doktorską na temat ochrony życia ludzkiego
Postanowienia ogólne
§ 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
(zwana dalej „Organizatorem” lub „Instytutem”).
§ 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej dotyczącej statusu
człowieka we wczesnych fazach jego rozwoju.
§ 3. Celem konkursu jest propagowanie refleksji nad koniecznością ochrony człowieka
w okresie jego szczególnie intensywnej niesamodzielności i zależności od innych osób oraz
nad sposobami jej urzeczywistnienia.
Nabór prac
§ 4. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prace z zakresu następujących
dyscyplin naukowych: filozofii, teologii, historii, historii sztuki, socjologii, nauk o polityce
oraz nauk prawnych.
§ 5. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim,
na podstawie których uzyskali stopień naukowy w roku akademickim 2014/2015 lub
2015/2016.
§ 6. Prace niespełniające wymogów formalnych przewidzianych w § 4 i 5 nie będą oceniane.
§ 7. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy lub jej promotor po uzyskaniu
zgody autora na zgłoszenie pracy.
§ 8. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.
§ 9. Z konkursu wyłączone są prace doktorskie autorstwa pracowników i współpracowników
Instytutu.
§ 10. Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską na temat ochrony życia
ludzkiego” należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2017 r.:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@ordoiuris.pl;

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla) na adres:
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Centrum Analiz Legislacyjnych
Warszawa, ul. Wiejska 16/17
00-490 Warszawa;

3) osobiście pod adresem, o którym mowa w pkt 2.
§ 11. Prace magisterskie dostarczone po terminie, o którym mowa w § 10, nie będą brane pod
uwagę.
§ 12. Organizator nie zwraca złożonych prac.
§ 13. Zgłoszenie powinno obejmować:
1) jeden egzemplarz pracy doktorskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub
PDF);
2) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel pracy,
główne jej założenia oraz ogólne wnioski;
3) zaświadczenie wydane przez władze uczelni o uzyskaniu stopnia naukowego na podstawie
pracy zgłoszonej do konkursu;
4) dane kontaktowe autora pracy.
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów zgłoszenia skutkuje nieprzyjęciem
pracy do konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu
§ 14. Przy wyłanianiu laureata konkursu Organizator bierze pod uwagę w szczególności:
1) jakość merytoryczną pracy;
2) nowatorski oraz twórczy charakter pracy i jej wkład w realizację celu konkursu,
o którym mowa w § 3;
3) edytorski poziom pracy.

§ 15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 r. za pośrednictwem
komunikatu na stronie internetowej Organizatora (www.ordoiuris.pl).
§ 16. Organizator – po przeprowadzeniu konkursu – przyznaje nagrodę dla autora najlepszej
pracy doktorskiej w wysokości 5000 zł. Autor uhonorowanej pracy uzyskuje tym samym
prawo do jej publikacji przez Instytut.
§ 17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w konkursie.
Postanowienia końcowe
§ 18. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać od Organizatora, pisząc na adres
e-mail: konkurs@ordoiuris.pl.

