
Regulamin IV edycji konkursu na pracę magisterską dotyczące tematyki migracji 

międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory  

 

 

§ 1. Organizator, fundator, tytuł i cele konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest przez Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Siewierska 12 m 5/6, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 

00000399863 (zwana dalej Fundacją) oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego z siedzibą przy ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa (zwany dalej OBM UW). 

2. Konkurs odbywa się pod nazwą: Konkurs im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską 

dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. 

3. Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej 

historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki 

imigracyjnej tego kraju. 

4. Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. 

5. Celem konkursu jest wsparcie badaczy i badaczek zajmujących się tematyką migracji 

międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory a będących na wstępnym etapie kariery 

naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych. 

 

§ 2. Uczestnicy i przedmiot konkursu 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca 

absolwentem/absolwentką uczelni wyższej w Polsce i za granicą, która obroniła pracę magisterską 

dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkinie Zarządu Fundacji oraz osoby pozostające z nimi: w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.  

3. Przedmiotem konkursu jest tekst pracy magisterskiej, dotyczącej tematyki migracji 

międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, spełniający następujące warunki: 

a) praca magisterska została obroniona w terminie między 1.11.2020 a 31.10.2021; 

b) praca została napisana w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczona na te języki; 

c) każdy autor / autorka może zgłosić maksymalnie jedną pracę magisterską. 

 

§ 3. Zasady i warunki konkursu 

1. Prawidłowe zgłoszenie składa się z: 



a) wypełnionego formularza rejestracji, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu; 

b) tekstu pracy magisterskiej  w pliku o formacie .pdf; 

c) streszczenia pracy magisterskiej w postaci pliku o formacie .pdf w języku polskim o objętości 

do 2 stron standaryzowanego maszynopisu; 

d) recenzji pracy przygotowanych na potrzeby obrony pracy magisterskiej w postaci pliku o 

formacie .pdf; 

e) dokumentu potwierdzającego datę obrony pracy magisterskiej (w pliku .pdf); 

f) podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2); 

g) tłumaczenia pracy, jeśli wymagane; 

przesłanych na adres konkursy.obm@uw.edu.pl 

2. Ostateczny termin złożenia dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 1 upływa 30.11.2021 r.  

3. Dokumenty złożone w konkursie tj. formularz, praca dyplomowa oraz załączniki, nie podlegają 

zwrotowi. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac w konkursie. 

 

§ 4. Kryteria konkursowe i nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę konkursu, powołaną przez Organizatora. 

2. W konkursie zostanie przyznana nagroda za najlepszą pracę magisterską w wysokości 2000 zł. 

Wysokość nagrody została podana w kwocie brutto. Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieprzyznania nagrody w sytuacji braku odpowiedniej jakości zgłoszeń. 

3. Decyzja Kapituły o przyznaniu nagrody jest ostateczna i wiążąca. 

4. Nagrody otrzymają Autorzy/Autorki najlepszych prac spełniających następujące kryteria: 

a) zgodność z celem konkursu (§ 1, pkt 5); 

b) wysoka jakość warsztatu badawczego; 

c) stosowanie nowatorskich podejść i ujęć badawczych; 

d) oryginalność uzyskanych wyników. 

5. Decyzja Kapituły konkursu zostanie ogłoszona w terminie do 3 miesięcy od ostatecznej daty 

składania zgłoszeń (§ 3 pkt 2).  

6. Nagrody będą wręczone podczas uroczystego seminarium  zorganizowanego Przez Organizatora w 

terminie do 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu. Osoby nagrodzone będą miały 

możliwość zaprezentowania na nim wyników swoich prac badawczych.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium w związku z sytuacją 

epidemiologiczną. 



8. Lista nagrodzonych Autorów/Autorek będzie dostępna na stronie internetowej Organizatorów 

www.obmf.pl i www.migracje.uw.edu.pl oraz na stronie Patrona Konkursu  http://www.kbnm.pan.pl/.  

 

§ 5. Własność intelektualna i prawa autorskie 

 1. Składając pracę konkursową Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa 

autorskie do utworu będącego pracą zgłoszoną do konkursu. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników/Uczestniczek konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 

2. Dane osobowe Uczestników/Uczestniczek konkursu będą wykorzystywane, przechowywane i 

przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ośrodek Badań 

nad Migracjami. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację 

imienia i nazwiska Uczestnika/Uczestniczki wraz z nazwą uczelni, na której praca została obroniona 

oraz nazwiskiem promotora pracy. 

4. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i 

usunięcia. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia 

udział w konkursie. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady konkursu. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany będą 

ogłaszane na stronie: www.obmf.pl. 

3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem email: konkursy.obm@uw.edu.pl. 

4. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym prawa do nagrody, nie można 

przenosić na inne osoby. 

http://www.obmf.pl/
http://www.migracje.uw.edu.pl/
http://www.kbnm.pan.pl/
http://www.obmf.pl/


Załącznik 1. Formularz zgłoszenia  

1. Imię i nazwisko Autora / Autorki pracy: 

 

2. Tytuł pracy magisterskiej *  

 

3. Data obrony pracy: 

 

4. Imiona i nazwiska promotora/promotorki oraz recenzentów pracy: 

 

5. Nazwa i adres jednostki, w której obroniona została praca: 

 

6. Adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu: 

 

7. Załączniki do formularza: 

a. Streszczenie pracy w języku polskim (max. 2 strony standaryzowanego 

maszynopisu). 

b. Recenzje pracy przygotowane na potrzeby obrony pracy. 

c. Podpisany Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

d. Potwierdzenie daty obrony pracy. 

e. Tłumaczenie pracy (jeśli niepotrzebne – skreślić). 

*niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 2 

INFORMACJA  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ośrodek Badań nad 

Migracjami reprezentowana przez Zarząd z siedzibą w Warszawie przy ul. Siewierskiej 12 m 

5/6; 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@obmf.pl lub listownie na 

adres ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji 

międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory;  

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych; 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane; 

6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa np. księgowości;  

7. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską dotyczącą 

tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Ośrodek Badań nad 

Migracjami. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

 

………………………………….. 

Podpis uczestnika 

mailto:kontakt@obmf.pl

