Regulamin konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy
I.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy jest Polskie
Towarzystwo Nauk Politycznych z siedzibą w Warszawie (00-927 Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28).

2.

Celem konkursu jest promowanie doskonałości naukowej oraz upowszechnianie w obiegu
międzynarodowym wyników badań naukowych prowadzonych przez polskich politologów.

3.

Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

4.

Nadesłanie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
II. UCZESTNICY I PRZEDMIOT KONKURSU

1.

W konkursie mogą wziąć udział członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, którzy w
danym roku kalendarzowym opłacili składkę członkowską. Przepisu niniejszego nie stosuje się do
członków honorowych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

2.

Na konkurs zgłaszane mogą być napisane w języku polskim prace, które opublikowane zostały w
czasopiśmie naukowym lub monografii naukowej. Oryginalna praca powinna być opublikowana co
najwyżej dwa lata przed zgłoszeniem jej do udziału w konkursie, przy uwzględnieniu pełnych lat
kalendarzowych.

3.

W przypadku prac wieloautorskich wzięcie udziału w konkursie możliwe jest po spełnieniu
warunku określonego w punkcie II.1 przez co najmniej połowę autorów.

4.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Głównego PTNP oraz członkowie Komisji
Rewizyjnej PTNP.

5.

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie tłumaczenia zwycięskiego artykułu naukowego na język
angielski oraz rekomendowanie go do publikacji w czasopiśmie „World Political Science”.
Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redakcja czasopisma „World Political Science”, kierując
się m.in. wskazaniami zewnętrznych recenzentów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za tę
decyzję, a uczestnicy konkursu w przypadku odrzucenia artykułu przez redakcję czasopisma
„World Political Science” nie mogą zgłaszać wobec Organizatora żadnych roszczeń.
III. OCENA PRAC I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1.

Prace nadesłane na konkurs oceniane są przez kapitułę konkursu.

2.

Kapitułę konkursu powołuje Zarząd Główny PTNP, a jej członkowie pełnią swoje funkcje przez
pełną kadencję Zarządu Głównego PTNP, z zastrzeżeniem punktu 4.

3.

Kapitułę konkursu tworzy trzech członków, posiadających co najmniej stopień doktora
habilitowanego nadany w dyscyplinie nauk o polityce.
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4.

Członkowie kapituły konkursu zostają wyłączeni z jej prac i zastąpieni przez innego członka
kapituły w edycji konkursu, w której pracę zgłosiła osoba:

5.

a)

będąca w bezpośredniej zależności służbowej wobec członka kapituły konkursu;

b)

przygotowująca pod opieką członka kapituły konkursu pracę doktorską;

c)

pozostająca w innych relacjach mogących powodować konflikt interesów.

Członkowie kapituły oceniają nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a)

formalne:



czy tekst został opublikowany w języku polskim w czasopiśmie naukowym lub monografii
naukowej;



czy autor tekstu jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, który opłaca
składkę członkowską;

b)

merytoryczne:



czy tekst zawiera krytykę najnowszej światowej literatury przedmiotu;



czy tekst posiada poprawną siatkę kategorii teoretycznych;



czy tekst prezentuje wysoki poziom metodologiczny (poprawne hipotezy, metody, techniki
i narzędzia badawcze itp.);



czy tekst zawiera prawidłową analizę wyników badań (w przypadku badań
empirycznych);



czy tekst zawiera oryginalną propozycję teoretyczną lub metodologiczną (w przypadku
badań nieempirycznych).

6.

Członkowie kapituły konkursu zobowiązani są do dochowania należytej staranności w ocenie
tekstów oraz do przestrzegania zasady pluralizmu metodologicznego dyscypliny nauk o polityce.

7.

Członkowie kapituły konkursu pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają z tytułu oceny prac
wynagrodzenia.
IV. PRZEBIEG KONKURSU

1.

Konkurs ogłaszany jest dwa razy w roku w terminach uzależnionych od cyklu wydawniczego
czasopisma „World Political Science”. Ogłoszenie o konkursie wraz z ostateczną datą nadsyłania
zgłoszeń rozsyłane jest przez Sekretarza PTNP do wszystkich członków PTNP drogą e-mailową
oraz zamieszczane na stronie internetowej PTNP.

2.

Członkowie PTNP, którzy chcą wziąć udział w konkursie, przesyłają formularz zgłoszeniowy
stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu oraz kopię opublikowanego artykułu. Materiały
przesyłać należy na adres e-mail: office@ptnp.org.pl jako załączniki do wiadomości zatytułowanej
„Konkurs – artykuł”.

3.

Prace nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu przekazywane są członkom kapituły
konkursu.

4.

Członkowie kapituły konkursu dokonują oceny prac indywidualnie, a następnie w drodze
konsultacji ustalają ostateczny wynik konkursu. Konsultacje mogą odbywać się przy wykorzystaniu
narzędzi teleinformatycznych.
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5.

Ostateczną decyzję dotyczącą zwycięzcy konkursu członkowie kapituły konkursu podejmują
zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków kapituły konkursu. Tak ustalony
wynik podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTNP. Decyzja Zarządu Głównego PTNP jest
ostateczna.

6.

Po zatwierdzeniu wyniku konkursu przez Zarząd Główny PTNP Sekretarz PTNP przekazuje drogą
e-mailową informację o zwycięzcy (imię, nazwisko, afiliacja instytucjonalna, dane bibliograficzne
zgłoszonego artykułu) wszystkim członkom PTNP. Informacja taka umieszczana jest także na
stronie internetowej PTNP.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Zwycięski artykuł zostaje skierowany do publikacji w czasopiśmie „World Political Science” pod
warunkiem dysponowania przez autora osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi do tekstu
lub pod warunkiem uzyskania zgody na taką publikację od właściciela majątkowych praw
autorskich do tekstu. Zarząd Główny PTNP pomaga laureatom w uzyskaniu takiej zgody, ale nie
bierze odpowiedzialności za ostateczną decyzję właściciela majątkowych praw autorskich do
tekstu.

2.

Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby praca nadesłana na konkurs naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie)
osób trzecich.

3.

W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji, że praca konkursowa stanowi plagiat lub w
jakikolwiek inny sposób narusza prawo, Organizatorowi przysługuje prawo do wstrzymania
decyzji o przyznaniu nagrody do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości lub też do żądania zwrotu
równowartości nagrody już przyznanej.

4.

Autor pracy konkursowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

5.

Nadesłane kopie prac nie podlegają zwrotowi.

6.

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, w szczególności w sytuacji, w
której członkowie kapituły konkursu stwierdzą, że żadna z nadesłanych na konkurs prac nie
spełnia w stopniu odpowiednim kryteriów określonych w punkcie III.5.
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ZAŁĄCZNIK – ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
Konkurs Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy
Imię i nazwisko autora zgłaszającego
pracę na konkurs
Stopień/tytuł naukowy
Afiliacja instytucjonalna
Tytuł pracy
Adres bibliograficzny
(preferowany styl: APA 6th)

Adres e-mail
Oddział PTNP
Informacja nt. praw autorskich do tekstu
(w przypadku braku takiej informacji, proszę
wpisać „bd.”)
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