REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ W
ZAKRESIE TEOLOGII ORAZ NAUK O RODZINIE.

§1.
Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk
o rodzinie jest Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym UMK
w Toruniu.
§2.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z zakresu teologii oraz
nauk o rodzinie. Nagroda za najlepsze wyłonione w konkursie prace magisterskie, zwana dalej
„Nagrodą im. Ks. Franciszka Sawickiego”, jest przyznawana jednorazowo w trzech poziomach
przez Fundację Pro Futuro Theologiae. Wysokość nagrody została określona w § 11 ust. 1.
§3.
1. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2021/2022, których
tematyka poświęcona jest zagadnieniom teologicznym oraz naukom o rodzinie.
2. Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski.
3. Prace magisterskie niespełniające kryteriów określonych w ust. 1 i 2 nie będą oceniane.
§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 od promotora oraz recenzenta
ocenę co najmniej bardzo dobrą.

1

3. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.
§ 5.
1. Prace z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską ubiegającą się o Nagrodę
im. Ks. Franciszka Sawickiego” należy składać w wersji elektronicznej (w formacie DOC
lub PDF) na adres: pft.umk@gmail.com.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć w sposób określony w ust. 1, w terminie do dnia
31.12.2022 r.
3. Prace magisterskie dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 3, nie będą oceniane.
§ 6.
Zgłoszenie powinno obejmować:
1) jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub
PDF) wysłany na adres: pft.umk@gmail.com;
2) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu) przesłany na adres: pft.umk@gmail.com w formie
skanu;
3) streszczenie pracy (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami), określające cel pracy,
główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie będzie brane pod uwagę przy
ocenie pracy. Streszczenie w wersji elektronicznej (w formacie DOC lub PDF) należy
przesłać na adres: pft.umk@gmail.com.
§ 7.
1. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
2. Do prac Komisji jest zaproszony każdorazowy Dziekan Wydziału Teologicznego UMK
w Toruniu oraz wskazani przez Prezesa Fundacji członkowie społeczności akademickiej
polskich wydziałów teologicznych, w zależności od tematyki zgłoszonych prac
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w zakresie teologii i nauk o rodzinie.
3. Zadaniem Komisji jest:
1) ocena nadesłanych prac;
2) wybór laureatów konkursu.
§ 8.
Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja bierze pod uwagę w szczególności:
1) jakość merytoryczną pracy;
2) nowatorski i twórczy charakter pracy;
3) edytorski poziom pracy.
§ 9.
Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie.
§ 10.
1. Komisja wyłania laureatów konkursu na posiedzeniu tajnym – po uprzednim zapoznaniu się
jej członków ze zgłoszonymi pracami.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.03.2023 r. Nazwiska laureatów konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji (www.pft.umk.pl) w tym samym
terminie.
§ 11.
1. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie
wynosi:
 I nagroda
 II nagroda
 III nagroda

2000 zł
1500 zł
1000 zł
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2. Komisja Konkursu może dokonać innego podziału nagród.
3. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307).
§ 12.
Zwycięska praca lub jej fragmenty, za zgodą autora, może zostać opublikowana w formie
wydawnictwa naukowego w jednym z periodyków Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu
oraz umieszczona na stronie internetowej Fundacji.
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