International Project Management Association Polska (IPMA Polska)
we współpracy
z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

ogłasza XVI edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską,
podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami

Project Master
Regulamin Konkursu
§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową i doktorską w dziedzinie
zarządzania projektami organizowany jest corocznie dla studentów i doktorantów, którzy obronili
pracę licencjacką, pracę magisterską, podyplomową lub doktorską. Konkurs organizowany jest w
terminie od 1 czerwca do 30 października bieżącego roku.
2. Celem Konkursu jest promocja dziedziny zarządzania projektami wśród studentów uczelni
wyższych, poprzez wyłonienie najlepszych prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych i
doktorskich z dziedziny Project Management.
3. Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad
przyznawania nagród.
§2 Organizatorzy
1. Organizatorem Konkursu jest International Project Management Association Polska z siedzibą przy
ul. Starościńskiej 1B lok. 3 w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Ekonomii, Finansów i
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z siedzibą przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz nad rozwojem Project Master sprawuje
Prezes Zarządu IPMA Polska lub wyznaczony do tych zadań Członek Zarządu IPMA Polska.
§3 Definicje
1. Czas trwania XVI edycji Konkursu: od 1 czerwca do 30 października 2021 r.
2. Poszczególne etapy konkursu odbywają się zgodnie z Harmonogramem.
3. Zwycięzcy to cztery osoby, które zgodnie z Regulaminem mogą być uczestnikami Konkursu, i
których prace zostały wybrane jako najlepsze przez Kapitułę Konkursu. Wśród Zwycięzców jest
autor najlepszej pracy licencjackiej, autor najlepszej pracy magisterskiej, autor najlepszej pracy
podyplomowej oraz autor najlepszej pracy doktorskiej.

4. Uczestnicy wyróżnieni to osoby, które zgodnie z Regulaminem mogą być uczestnikami Konkursu
i których prace zostały wyróżnione przez Kapitułę Konkursu.
5. Kapituła Konkursu to zespół osób wyznaczonych przez Zarząd IPMA Polska do wytypowania
Zwycięzców. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele IPMA Polska oraz wybrani
przez Partnera Merytorycznego nauczyciele akademiccy, certyfikowani menedżerowie i asesorzy
projektów. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Partnerem Merytorycznym Konkursu jest Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego.
7. Praca licencjacka to pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia przez
studenta tytułu absolwenta studiów licencjackich.
8. Praca magisterska to pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia przez
studenta tytułu absolwenta studiów magisterskich.
9. Praca podyplomowa to pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia
przez studenta tytułu absolwenta studiów podyplomowych.
10.Praca doktorska to pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia przez
doktoranta tytułu doktora.
§4 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w okresie między 1 października 2020 roku a 30
września 2021 obronią pracę licencjacką, magisterską, podyplomową lub doktorancką.
2. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć́ swoją siedzibę̨ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w terminie do 6 października 2021 roku zgłoszą
chęć udziału w Konkursie i prześlą wszystkie niezbędne dokumenty.
4. Zgłoszenia pracy na konkurs może dokonać tylko autor pracy.
§5 Praca Konkursowa
1. Praca licencjacka, magisterska, podyplomowa lub doktorska musi być obroniona na polskiej
uczelni wyższej.
2. Praca licencjacka, magisterska, podyplomowa lub doktorska musi być napisana w języku polskim
lub angielskim.
3. Temat pracy musi dotyczyć tematyki zarządzania projektami.
§6 Warunki zgłoszenia
1. Wypełnienie
elektronicznego
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie
www.projectmaster.pl - Załącznik 1
2. Przesłanie w formacie elektronicznym (RTF, PDF) w terminie do 6 października 2021 na adres
projectmaster@ipma.pl:
a) skanu dokumentu, potwierdzającego, że praca została obroniona (np. skan dyplomu, skan
potwierdzenia wystawionego przez dziekanat lub skorzystanie z formularza - Załącznik 2

b)
c)
d)
e)

pracy licencjackiej, magisterskiej, podyplomowej lub doktorskiej zgłaszanej na Konkurs,
streszczenia pracy (1 str. A4),
CV autora pracy,
recenzji promotora pracy licencjackiej, magisterskiej, podyplomowej lub doktorskiej oraz fakultatywnie – recenzenta.
3. Organizator konkursu nie zwraca Uczestnikom złożonych prac.
4. Prace niespełniające kryteriów określonych w §6 pkt. 1 i 2 nie będą oceniane.

§7 Nagrody
1. W Konkursie przewidziane są nagrody dla Zwycięzców:
a. voucher na certyfikację IPMA-D do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy dla autora
najlepszej pracy licencjackiej, najlepszej pracy magisterskiej, najlepszej pracy
podyplomowej oraz najlepszej pracy doktorskiej,
b. roczne członkostwo w IPMA Polska,
c. udział w Warsztatach Young Crew 2022,
d. udział w 24. Konferencji IPMA Polska,
e. udział w Seminarium PM-Edukacja.
2. W Konkursie przewidziane są nagrody dla Uczestników wyróżnionych:
a. udział w Seminarium PM-Edukacja.
3. W Konkursie przewidziane są nagrody dla Promotorów nagrodzonych prac:
a. udział w 24. Konferencji IPMA Polska,
b. udział w Seminarium PM-Edukacja.
4. Ogłoszenie Zwycięzców, Uczestników wyróżnionych oraz Promotorów nagrodzonych prac na
stronie www.ipma.pl oraz w mediach społecznościowych IPMA.
5. Wręczenie Nagród odbędzie się podczas Seminarium PM-Edukacja 3 listopada 2021 roku
w Warszawie.
§8 Odpowiedzialność Organizatorów
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których
mogą być zobowiązani Zwycięzcy.
2. Organizator nie pokrywa kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z udziałem w
Konkursie.
§9 Przebieg Konkursu
1. ETAP I (1.06.2021-06.10.2021): Zgłoszenie uczestnictwa do Konkursu – wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz przesłanie wymaganych w §6 pkt. 2 dokumentów do Organizatorów.
2. ETAP II (7.10.2021-21.10.2021): Ocena prac konkursowych przez członków Kapituły Konkursu,
po którym zostaną wyłonione i ogłoszone prace nominowane do tytułu Project Master.
3. ETAP III (22.10.2021-29.10.2021): Ocena prac nominowanych przez członków Kapituły Konkursu,
z których wybrane zostaną prace zwycięskie i wyróżnione.

4. ETAP IV (30.10.2021): Ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.projectmaster.pl.
5. ETAP V (03.11.2021): Wręczenie nagród Zwycięzcom oraz Uczestnikom wyróżnionym podczas
Seminarium PM Edukacja
§10 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorom przez uczestników nie
podlegają zwrotowi.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o
Zwycięzcach oraz Uczestnikach wyróżnionych.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji pracy przez system antyplagiatowy.
4. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników Konkursu będą
gromadzone i wykorzystywane przez organizatorów wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji
i promocji Konkursu i działalności IPMA Polska.
5. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się z Regulaminem
Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami niniejszego
regulaminu.
6. Prace zgłoszone na konkurs mogą zostać wykorzystane lub opublikowane w całości lub w części
jedynie po uzyskaniu zezwolenia autora i zawarciu stosownej umowy zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

