Regulamin konkursu na wybitną pracę licencjacką z etnologii

1. Nagroda za wybitną pracę licencjacką z etnologii jest indywidualną nagrodą pieniężną
przyznawaną w drodze konkursu.
2. Nagrodę przyznaje Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (zwana dalej Radą
Instytutu), na wniosek Komisji Konkursowej, do której wpływa zgłoszenie pracy do konkursu.
3. Komisja Konkursowa składa się z pracowników naukowych IEiAK UŁ, a w jej skład wchodzi:
a) co najmniej jeden samodzielny pracownik naukowy IEiAK UŁ;
b) minimum dwóch nauczycieli akademickich, którzy w ciągu ostatnich trzech lat prowadzili
prace licencjackie.
4. Komisja Konkursowa jest wybierana corocznie na ostatnim przed przerwą wakacyjną
posiedzeniu Rady Instytutu w danym roku akademickim.
5. W pracach Komisji Konkursowej może uczestniczyć promotor zgłoszonej do konkursu
rozprawy.
6. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te prace, które zostały ukończone w ciągu trzech lat
od daty rozpoczęcia przez autora studiów I stopnia na etnologii.
7. Do nagrody może zostać zgłoszona praca, która została zaakceptowana przez promotora i
złożona do obrony w terminie do 15 września w bieżącym roku akademickim.
8. Kandydata do nagrody zgłasza promotor lub recenzent pracy.
9. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wysokiej oceny pracy.
10. Zgłaszający przekazuje na ręce Komisji Konkursowej pracę w jednym egzemplarzu wraz z
dwiema pozytywnymi recenzjami, w tym jedną od samodzielnego pracownika naukowego
IEiAK UŁ.
11. Termin zgłaszania prac upływa 30 września danego roku akademickiego.
12. Praca oceniana jest zarówno pod względem treści, jak i formy. Członkowie Komisji
Konkursowej mogą przyznać od 1 do 3 punktów za (1) teoretyczne ujęcie tematu i
poprawność metodologii (2) jakość przeprowadzonych badań terenowych, (3) sposób analizy
i opracowania materiału, (4) innowacyjność tematu, ujęcia lub formy, (5) warsztat edytorski.
13. Wyniki swej pracy wraz z punktacją Komisja Konkursowa przedstawia na pierwszym
posiedzeniu Rady Instytutu w nowym roku akademickim.
14. Rada Instytutu, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej, zatwierdza jej
decyzję i na mocy uchwały przyznaje nagrodę za wybitną pracę licencjacką z etnologii.
15. O wynikach konkursu powiadamia Dyrektor Instytutu w terminie dwóch tygodni od daty
przyznania nagrody przez Radę Instytutu.
16. Fragmenty nagrodzonej pracy lub jej całość może być opublikowana na stronie internetowej
IEiAK UŁ.

