
Druga edycja Konkursu PTEZ na najlepsze prace 

 

Ceremonia wręczania dyplomów laureatom pierwszej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze 

prace.  

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ma przyjemność ogłosić drugą edycję 

konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z 

zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. 

Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i 

zarządzania ochroną zdrowia, przyzna trzy nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy 

oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony będzie twórczy i nowatorski charakter 

prac. 

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę 

doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 2 listopada 2014 roku 

do 31 stycznia 2016 roku. 

Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski. Do konkursu mogą 

być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w przypadku prac doktorskich te, 

w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów wnioskował o przyznanie 

wyróżnienia. 

Prace, z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, 

podyplomową – PTEZ”, należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub 

dostarczyć osobiście do siedziby PTEZ na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiki 

Zdrowia, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81. 

Zgłoszenie powinno obejmować papierową oraz elektroniczną wersję pracę, streszczenie 

pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji) oraz załączniki do Regulaminu konkursu, tj.: 



wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, 

potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy. 

Termin składania prac: w okresie od 15 lutego 2016 roku do 16 maja 2016 roku do godz. 

16:00 (siedziba PTEZ otwarta: pon., wt. w godz. 8 - 16, śr. 12 - 16, czw., pt. zamknięta). 

Decyduje data stempla pocztowego. 

Termin ogłoszenia wyników: do 30 czerwca 2016 roku. 

Szczegóły konkursu w  Regulaminie. 

Załączniki: 

Regulamin 

Formularz zgłoszeniowy  

Zaświadczenie o obronie pracy  



 

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ, 

MAGISTERSKĄ, LICENCJACKĄ I PODYPLOMOWĄ 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMIKI ZDROWIA 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia (zwane dalej 

PTEZ).  

2. Konkurs ogłaszany jest na stronie www.ptez.wum.edu.pl. 

§ 2 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej, magisterskiej, 

licencjackiej i dyplomowej z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.  

2. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości na temat ekonomiki i 

zarządzania ochroną zdrowia oraz wspieranie młodych naukowców poprzez 

rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań naukowych.  

§ 3 

1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę 

doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 2 listopada 2014 roku do 

31 stycznia 2016 roku. 

2. Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski (w przypadku prac 

napisanych oryginalnie w innym języku niż polski, należy przedłożyć pracę 

przetłumaczoną na język polski).  

§ 4 

1. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy lub jej promotor po uzyskaniu 

zgody autora na zgłoszenie pracy.  

2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w 

przypadku prac doktorskich te, w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów 

wnioskował o przyznanie wyróżnienia.  

3. Uczelnia, w której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.  

§ 5 

1. Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, 

podyplomową – PTEZ” należy składać:  

http://www.ptez.wum.edu.pl/


a) za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na adres PTEZ Polskie Towarzystwo 

Ekonomiki Zdrowia ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa 02-091 lub  

b) osobiście w siedzibie PTEZ pok. nr 59, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa 02-091. 

2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Pani Małgorzata 

Chmielewska, tel. 791 023 740, e-mail ptez@wum.edu.pl. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres PTEZ określony w ust. 1, w terminie 

do końca 16 maja 2016 roku do godz. 16.00. W przypadku prac przesyłanych pocztą 

decyduje data stempla pocztowego.  

4. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie będą oceniane. 

5. Organizator nie zwraca złożonych prac.  

§ 6 

Zgłoszenie powinno obejmować:  

1) jeden egzemplarz wydrukowanej pracy w miękkiej oprawie;  

2) jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej (w formacie DOC i PDF);  

3) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu);  

4) streszczenie pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji), określające cel pracy, 

główne jej założenia oraz wnioski. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie 

pracy;  

5) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy 

wraz z informacją o terminie obrony pracy (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego Regulaminu).  

§ 7 

Prace niespełniające kryteriów określonych w § 3-6 nie będą oceniane.  

§ 8 

1. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursowa (zwana dalej Kapitułą).  

2. W skład Kapituły wchodzą Prezes PTEZ oraz wyłonieni eksperci z zakresu ekonomiki i 

zarządzania ochroną zdrowia.  

3. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła bierze pod uwagę w szczególności:  

1) jakość merytoryczną pracy,  

2) nowatorski i twórczy charakter pracy,  

3) dobór i wykorzystanie źródeł,  

4) edytorski poziom pracy.  

4. Prace oceniane są za pomocą formularza oceny, na podstawie którego sporządzona 

zostanie lista rankingowa. Ma ona charakter pomocniczy, a zwycięska praca zostanie 

wyłoniona w trybie głosowania. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w 

głosowaniu tajnym.  

§ 9 



1. W każdej z kategorii prac, wymienionych w § 2 p.1 Kapituła przyzna I, II i III nagrodę o 

charakterze finansowym lub niefinansowym.  

2. Kapituła może zrezygnować z przyznania nagród.  

3. Kapituła może przyznać wyróżnienie o charakterze niefinansowym.  

4. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2016 roku. Nazwiska laureatów 

konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PTEZ w tym samym terminie.  

§ 10 

Zwycięskie prace lub ich fragmenty, za zgodą autora/ki, mogą zostać opublikowane na stronie 

internetowej PTEZ.  

§ 11 

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

zorganizowanie Konkursu.  

3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).   

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2016 roku.  



 

  Załącznik nr 1.  

do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową 

Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia 

    

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

        

1) Informacje o autorze pracy doktorskiej/magisterskiej/licencjackiej/dyplomowej*:  

  

• Imię i nazwisko……………………………………………………………….......  

  

• Adres do korespondencji………………………………………………………..  

  

• E-mail…………………………………………………………………................  

  

• Telefon………………………………………………………………….………………

.     

2) Informacje o promotorze pracy doktorskiej/magisterskiej/licencjackiej/dyplomowej*:   

                                       

• Imię i nazwisko……………………………………………………………….......  

  

• E-mail………...………………………………………………………………….......  

  

• Telefon…………………………………………………………………………........  

   

3) Oświadczenia autora pracy  

  

„Oświadczam, że akceptuję warunki określone w regulaminie konkursu.”   

…………………………………………………………………………………………….…… 

(data i czytelny podpis autora pracy)  

„Oświadczam, że praca złożona do konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, 

licencjacką i dyplomową poświęconą ekonomice i zarządzaniu ochroną zdrowia zawiera tę 

samą treść co praca złożona do obrony pracy i nie wprowadzałem/am w niej żadnych zmian 

po obronie rozprawy doktorskiej, złożeniu egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub 

dyplomowego.”  

  

………………………………………………………………………………………………….  

(data i czytelny podpis autora pracy)  

  



  

Zgoda autora na publikację pracy doktorskiej, magisterskiej, licencjackiej i dyplomowej 

w formie wydawnictwa naukowego:  

 „Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy lub jej fragmentów, w formie wydawnictwa 

naukowego (w formie drukowanej oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej).”  

  

.........................................................................................  

(data i czytelny podpis autora pracy)  

  

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:  

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 

133 poz. 883) oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w 

związku z udziałem w konkursie na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i 

dyplomową Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.”   

  

.........................................................................................  

(data i czytelny podpis autora pracy)  

  

Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:  

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 

133 poz. 883) oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w 

związku z udziałem mojego seminarzysty w konkursie na najlepszą pracę doktorską, 

magisterską, licencjacką i dyplomową Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach."  

  

.........................................................................................  

(data i czytelny podpis promotora pracy)  



Załącznik nr 2  

do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową 

Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia 

  

   

WZÓR 
  

  

Miejscowość, data 

  

……………………………………                                     

(nazwa uczelni)  

……………………………………  

(nazwa wydziału)  

……………………………………  

(kierunek)  

……………………………………  

(adres uczelni)  

……………………………………  
  

   

  

  

ZAŚWIADCZENIE  

o obronie pracy 

 

  

Pan/Pani…………………………………….……… obroniła pracę …......................na temat:  

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………… 

………………………………………………………………...  

ocenioną jako bardzo dobrą /w stosunku do której wnioskowano o wyróżnienie* w 

dniu...…………………..         

 

 

   pieczęć  wydziału                             ……………………………………  

                     (podpis przedstawiciela wydziału)  

  
*niepotrzebne skreślić 


