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REGULAMIN  
 

KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH 
 

POLSKIEJ ASOCJACJI EKOLOGII KRAJOBRAZU 
 
 

§ 1 
Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 
- propagowanie idei zintegrowanych badań środowiska przyrodniczego 
- mobilizacja studentów do podejmowania interesujących i aktualnych problemów  
  badawczych z zakresu interakcji człowiek - środowisko. 
- promowanie szczególnie uzdolnionych, młodych absolwentów uczelni  wyższych. 
- propagowanie wśród młodzieży akademickiej  zasad  rozwoju  zrównoważonego 
  sytuacji narastającego zapotrzebowania na zasoby przyrody. 

 
 

§ 2 
Organizator i sponsorzy konkursu 

 
1.  Organizatorem konkursu jest Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu w imieniu  
     której działa Zarząd PAEK. 
2. Sponsorem i fundatorem nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  
    Gospodarki Wodnej. 

 
§ 3 

Zasady udziału w konkursie 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział  prace  magisterskie  z różnych uczelni dotyczące 
szeroko  rozumianej problematyki ekologii krajobrazu ukończone i obronione w 
danym roku kalendarzowym. 

2. Zastrzega się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość objęcia procedurą 
konkursową prac z dwóch kolejnych lat. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd 
PAEK na wniosek pełnomocnika ds. konkursu prac magisterskich z ekologii 
krajobrazu. Decyzja taka zostanie ogłoszona na stronie internetowej PAEK 
(www.paek.ukw.edu.pl) 

3. Prace do konkursu zgłaszają Dziekanaty lub Kierownicy Katedr i Zakładów 
Informację o zgłoszeniu należy przesłać do pełnomocnika ds. konkursu prac 
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magisterskich. Adres korespondencyjny zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej PAEK. 

 
 
 

§ 4 
Przebieg konkursu i zasady oceny prac 

 
1. Zgłoszenia należy nadsyłać do końca roku kalendarzowego objętego procedurą 

konkursową.  
2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

- tytuł pracy i datę egzaminu dyplomowego 
- dane osobowe autora pracy 
- krótką informację o autorze  i recenzję pracy napisaną przez promotora 

(opiekuna) pracy 
- jeden egzemplarz pracy ( do zwrotu po zakończeniu postępowania 

oceniającego) 
3. Prace ocenia dwóch niezależnych recenzentów.  
4. Recenzentów dla danej edycji konkursu powołuje Zarząd PAEK na wniosek 

pełnomocnika ds. konkursu prac magisterskich z ekologii krajobrazu.  
5. Każdy z recenzentów przesyła na piśmie do pełnomocnika ds. konkursu prac 

magisterskich ocenę recenzowanych prac i propozycję przyznania nagród. 
6. Najważniejsze kryteria oceny prac: 
    a) aktualność i oryginalność podjętego tematu, 
    b) możliwość zastosowania praktycznego, 
    c) forma ujęcia i prezentacji tematu, 
    d) poprawność zastosowanych metod badawczych. 
7. Przy dużych rozbieżnościach w ocenach powołuje się trzeciego niezależnego 

recenzenta. 
8. Na wniosek pełnomocnika ds. konkursu prac magisterskich zawarty w protokole 

kończącym procedurę konkursową zwykłą większością głosów Zarząd PAEK 
podejmuje decyzję o przyznaniu nagród. 

9. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
10. Procedura oceny prac i przyznania nagród  zostanie  zakończona w trzecim 

kwartale roku następnego po okresie objętym daną edycją konkursu. 
 

§ 5 
Nagrody 

 
1. W konkursie przewiduje się przyznanie nagród: pierwszej, drugiej i trzeciej, 

wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zrezygnowania z 
przyznania nagrody określonego stopnia lub przyznania nagród równorzędnych. 

2. Wysokość nagrody danego stopnia może ulegać zmianom w różnych edycjach 
konkursu, w zależności od ilości funduszy uzyskanych od sponsorów. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej PAEK. 
4. Laureaci konkursu i promotorzy zostaną poinformowani o przyznaniu nagród i wy- 

różnień listownie. 
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5. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom na uroczystym posiedzeniu 
Zarządu PAEK 

§ 6 
 

Postanowienia końcowe 
1. Zarząd PAEK zastrzega sobie możliwość opublikowania na stronie internetowej 

PAEK fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych prac. 
2. Dokładnych informacji na temat danej edycji konkursu udziela pełnomocnik ds. 

konkursu prac magisterskich telefonicznie lub drogą internetową. Odpowiednie 
numery telefonów i e-mail są podane na stronie internetowej PAEK.  

3. Wszelkie niejasności, wątpliwości i kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem są 
rozwiązywane decyzją Zarządu PAEK. 


