
 

 

    
    
    
    

International Project Management Association PolskaInternational Project Management Association PolskaInternational Project Management Association PolskaInternational Project Management Association Polska,  
zwane dalej IPMA PolskaIPMA PolskaIPMA PolskaIPMA Polska,  

z siedzibą: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa; 

ogłasza ogłasza ogłasza ogłasza IXIXIXIX    edycjęedycjęedycjęedycję    konkursu na konkursu na konkursu na konkursu na najlepszą najlepszą najlepszą najlepszą pracę pracę pracę pracę magisterską oraz magisterską oraz magisterską oraz magisterską oraz 
podyplomowąpodyplomowąpodyplomowąpodyplomową    w dziedzinie zarządzania projektamiw dziedzinie zarządzania projektamiw dziedzinie zarządzania projektamiw dziedzinie zarządzania projektami     

Project Master Project Master Project Master Project Master     
    
    

§ 1 Postanowienia ogólne§ 1 Postanowienia ogólne§ 1 Postanowienia ogólne§ 1 Postanowienia ogólne    

1. Konkurs na najlepszą pracę magisterską i podyplomową w dziedzinie zarządzania 
projektami organizowany jest corocznie dla studentów po obronie pracy magisterskiej i 
podyplomowej w terminie od 1 czerwca do 30 września każdego roku. 

2. Celem KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich i podyplomowych oraz 
promowanie dziedziny zarządzania projektami wśród studentów uczelni wyższych. 

3. Regulamin KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie Project 
Master oraz zasad przyznawania nagród. 

4. KonkursKonkursKonkursKonkurs organizowany jest przez International Project Management Association Polska 
(IPMA Polska).  

 

§§§§2 2 2 2 DefinicjeDefinicjeDefinicjeDefinicje    

1. Konkurs na pracę magisterską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami 
zwany dalej KonkursemKonkursemKonkursemKonkursem organizowany jest corocznie dla studentów po obronie pracy 
magisterskiej i podyplomowej. 

2. Czas trwania KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu: od 1 czerwca do 10 października 2013 r. 
3. Zwycięzcy KonkursuZwycięzcy KonkursuZwycięzcy KonkursuZwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu mogą być jego 

uczestnikami i które po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w KonkursieKonkursieKonkursieKonkursie    
zostały wybrane przez Komisję Komisję Komisję Komisję KonkursowąKonkursowąKonkursowąKonkursową. 

4. Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa to zespół osób wyznaczonych przez Zarząd IPMA Polska do 
wybrania Zwycięzców KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu. W skład Komisji KonkursowejKomisji KonkursowejKomisji KonkursowejKomisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele 
IPMA Polska oraz wybrani przez Partnera Merytorycznego nauczyciele akademiccy, 
certyfikowani menedżerowie i asesorzy projektów. Decyzje Komisji KonkursowejKomisji KonkursowejKomisji KonkursowejKomisji Konkursowej są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Praca dyplomowaPraca dyplomowaPraca dyplomowaPraca dyplomowa – pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do 
zdobycia przez studenta tytułu absolwenta studiów magisterskich  lub absolwenta 
studiów podyplomowych.  

 

§3 §3 §3 §3 Uczestnicy KonkursuUczestnicy KonkursuUczestnicy KonkursuUczestnicy Konkursu    

1. Uczestnikami Konkursu Konkursu Konkursu Konkursu mogą być osoby posiadające polskie obywatelstwo, które w 
okresie od 1 czerwca 2012 roku do 30 września 2013, obroniły pracę dyplomowąpracę dyplomowąpracę dyplomowąpracę dyplomową na 
polskiej uczelni wyższej. 

2. Uczestnikami KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu  mogą być osoby, które w terminie do 10 października 2013 roku 
zgłoszą chęć udziału w KonkursieKonkursieKonkursieKonkursie i prześlą wszystkie niezbędne dokumenty. 

    



 

 

    

    

§4 Kategoria Konkursu§4 Kategoria Konkursu§4 Kategoria Konkursu§4 Kategoria Konkursu    

1. Do udziału w KonkursieKonkursieKonkursieKonkursie  mogą być zgłoszone prace dyplomowe z dziedziny zarządzania 

projektami. 

§5 Praca Konkursowa§5 Praca Konkursowa§5 Praca Konkursowa§5 Praca Konkursowa    

1. Praca Praca Praca Praca dyplomowadyplomowadyplomowadyplomowa musi być obroniona na polskiej uczelni wyższej. 
2. Praca dyplomowaPraca dyplomowaPraca dyplomowaPraca dyplomowa musi być napisana w języku polskim lub angielskim. 
3. Temat pracy musimusimusimusi dotyczyć tematyki zarządzania projektami.  

 

§6§6§6§6    Warunki Warunki Warunki Warunki rejestracji Uczestnika Konkursurejestracji Uczestnika Konkursurejestracji Uczestnika Konkursurejestracji Uczestnika Konkursu    

1. Przesłanie w formacie papierowym: 
a. wypełnionego i podpisanego przez autora pracy oryginału „Formularza 

zgłoszeniowego” (zgodnie ze wzorem – załącznik 1) wraz ze zgodą autora 
pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
konkursu, 

b. oryginału dokumentu potwierdzającego przez Wydział, że praca została 
obroniona. 

2. Dokumenty w formacie papierowym należy przesłać na adres: 
Biuro Biuro Biuro Biuro IPMAIPMAIPMAIPMA    PolskaPolskaPolskaPolska    
ul. Starościńska 1b ul. Starościńska 1b ul. Starościńska 1b ul. Starościńska 1b lok.lok.lok.lok.    3333    
02020202----516 Warszawa516 Warszawa516 Warszawa516 Warszawa    
z dopiskiem „Project z dopiskiem „Project z dopiskiem „Project z dopiskiem „Project Master 201Master 201Master 201Master 2013333” w terminie do ” w terminie do ” w terminie do ” w terminie do 10 10 10 10 października 201października 201października 201października 2013333    [liczy się data [liczy się data [liczy się data [liczy się data 

stempla pocztowego].stempla pocztowego].stempla pocztowego].stempla pocztowego].    
3. Przesłanie w formacie elektronicznym (RTF, PDF): 

a. pracy dyplomowej zgłaszanej na konkurs, 
b. streszczenia pracy (1 str. A4) w formacie elektronicznym, 
c. CV autora pracy w formacie elektronicznym (PDF). 

4. Dokumenty w formacie elektronicznym należy przesłać na adres 
projectmaster@ipma.plprojectmaster@ipma.plprojectmaster@ipma.plprojectmaster@ipma.pl 
w terminie w terminie w terminie w terminie do do do do 10101010    października 201października 201października 201października 2013333....    
 

§7 Nagrody w §7 Nagrody w §7 Nagrody w §7 Nagrody w konkursiekonkursiekonkursiekonkursie    

1. W KonkursieKonkursieKonkursieKonkursie przewidziane są nagrody pieniężne dla autora 
a. najlepszej pracy magisterskiej – 2222    555500 zł00 zł00 zł00 zł, 
b. najlepszej pracy studiów podyplomowych – 2222    555500 zł00 zł00 zł00 zł. 

2. Bezpłatny udział autorów i promotorów w Warsztatach Young Crew organizowanych 
przez Young Crew Polska. 

3. Bezpłatne, roczne członkostwo w IPMA Polska dla autorów najlepszych prac. 
 
 
 
 

    



 

 

§ 8 Organizatorzy Konkursu§ 8 Organizatorzy Konkursu§ 8 Organizatorzy Konkursu§ 8 Organizatorzy Konkursu    

1. Organizatorem Konkursu jest Young Crew Polska działające przy International Project 

Management Association Polska.  

2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu oraz nad rozwojem Project Master 

sprawuje Prezes Zarządu IPMA Polska lub wyznaczony do tych zadań Członek Zarządu 

IPMA Polska. 

§ 9 Odpowiedzialn§ 9 Odpowiedzialn§ 9 Odpowiedzialn§ 9 Odpowiedzialność Organizatorówość Organizatorówość Organizatorówość Organizatorów    

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia, 

których mogą być zobowiązani Zwycięzcy KonkursuZwycięzcy KonkursuZwycięzcy KonkursuZwycięzcy Konkursu. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów ponoszonych przez Uczestników Konkursu w związku z 

ich udziałem w KonkursieKonkursieKonkursieKonkursie. 

 

§ 10 Prze§ 10 Prze§ 10 Prze§ 10 Przebieg Konkursubieg Konkursubieg Konkursubieg Konkursu    

1. ETAP I: Zgłoszenie swojego uczestnictwa i pracy magisterskiej do KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu poprzez 
przesłanie pracy dyplomowej, formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych w § 6    
dokumentów do Organizatorów. 

2. ETAP II: Wybór Zwycięzców KonkursuZwycięzców KonkursuZwycięzców KonkursuZwycięzców Konkursu przez Komisję Komisję Komisję Komisję KonkursowąKonkursowąKonkursowąKonkursową i ogłoszenie wyników 
podczas XVI Konferencji IPMA PL.  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

§ 11 Harmonogram Konkursu§ 11 Harmonogram Konkursu§ 11 Harmonogram Konkursu§ 11 Harmonogram Konkursu    

    

    

24-26.10.2013

Wręczenie nagród

18.10.2013

Wyłonienie zwycięzców 

10-15.10.2013

Ocena prac konkursowych

10.10.2013

Termin nadsyłania prac konkursowych

01.06.2013

Start konkursu Project Master 2013



 

 

    

    

§ 12 Postanowienia końcowe§ 12 Postanowienia końcowe§ 12 Postanowienia końcowe§ 12 Postanowienia końcowe    

1. Wszelkie materiały związane z KonkursemKonkursemKonkursemKonkursem przekazane Organizatorom przez 
uczestników nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 
zwycięzcach KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji pracy przez system 
antyplagiatowy. 

4. Organizatorzy mogą opublikować pracę konkursową w całości lub w części, w 
nakładzie, formie i nośniku - według uznania. 

5. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników 
KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez organizatorów wyłącznie w 
celach niezbędnych do realizacji i promocji KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu.  

6. Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się z 
regulaminem KonkursuKonkursuKonkursuKonkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
zasadami niniejszego regulaminu. 

7. We wszystkich sprawach, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

  


