
I. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1. Popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych

i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju

regionu gdańskiego.

2. Promowanie szczególnie uzdolnionych, młodych dyplomantów -

ekonomistów.

3. Propagowanie wśród młodzieży akademickiej wiedzy ekonomicznej

i działalności prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Gdańsku.

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie poświęcone

problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce,

które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach

publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego.

2. Prace na Konkurs są nadsyłane przez promotorów wraz z ich opinią

i syntetyczną recenzją. Zgłaszane mogą być prace wypromowane w roku

kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursu.

1. Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia Kapituła

Konkursowa, w skład której wchodzi Prezes Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego Oddział w Gdańsku oraz powołani przez Zarząd PTE

w Gdańsku członkowie Kapituły.

2. Członkiem Kapituły może być przedstawiciel organizacji

sponsorującej nagrody dla zwycięzców Konkursu.

3. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos

przewodniczącego Kapituły.

4. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie ma od nich

odwołania.

II. Organizator konkursu

III. Warunki udziału w konkursie

IV. Kapituła Konkursowa

konkursu prac magisterskich
poświęconych współczesnym problemom ekonomicznym.
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V. Przebieg Konkursu

VI. Nagrody

VII. Uwagi końcowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk

1. Prace zgłoszone do Konkursu (w wersji elektronicznej i drukowanej)

wraz z opinią i recenzją Promotora należy nadsyłać do dnia 30

listopada każdego roku kalendarzowego na adres:

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca roku kalendarzowego.

3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani listownie o przyznaniu

nagród i wyróżnień.

4. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród będzie

odbywało się corocznie na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego Oddział w Gdańsku w terminie do końca marca następnego

roku.

1. Fundusz nagród tworzony jest corocznie przez Zarząd Polskiego

Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku we współpracy z

przedsiębiorstwami i instytucjami regionu gdańskiego.

2. Wysokość funduszu ustalana jest corocznie przez Zarząd PTE. Główną

nagrodą w konkursie jest nagroda im. Prof. LUCJANA HOFMANA

wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku,

ekonomisty o niekonwencjonalnej osobowości, zaangażowanego w prace

na rzecz regionu gdańskiego. Nagroda została nadana za zgodą rodziny.

3. Liczbę przyznawanych nagród i wyróżnień ustala corocznie Kapituła

Konkursowa w zależności od poziomu merytorycznego zgłoszonych

na konkurs prac.

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania

informacji o zgłoszonych pracach i ich autorach (w tym publikacji

nazwisk promotorów i autorów) w różnego typu materiałach i w mediach.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nie objętych niniejszym

regulaminem decyzje będzie podejmowała Kapituła Konkursowa.

5. Prace magisterskie po zakończeniu Konkursu w wersji drukowanej są

oddawane Autorom, natomiast wersja elektroniczna pozostaje w archiwum

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.


