

 
 

       
 

Regulamin VIII edycji Konkursu  
na esej w zakresie stosunków midzynarodowych 

2014/2015 



1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Stosunków Midzynarodowych i Polityki 
Regionalnej Pastwowej Wyszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemylu. 

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o stosunkach 
midzynarodowych  
wród młodziey ponadgimnazjalnej, poszerzanie jej horyzontów wiatopogl-
dowych w zakresie problemów współczesnego wiata, procesów politycznych, 
globalizacji, instytucjonalizacji itp.  

3. W konkursie mog bra udział uczniowie wszystkich klas szkół 
ponadgimnazjalnych. 

4. Organizatorzy Konkursu ustalaj trzy tematy do wyboru. 
5. Pod kierunkiem nauczyciela prowadzcego uczniowie przygotowuj esej na 

jeden  
z wybranych tematów. Nauczyciel powinien udzieli uczniowi pomocy w 
doborze  
literatury, przygotowaniu przypisów oraz słuy wskazówkami 
merytorycznymi. 

6. W eseju naley stosowa przypisy, a na kocu pracy zamieci alfabetyczny 
wykaz wykorzystanej literatury. 

7. Esej powinien by napisany standardow czcionk (najlepiej Times New 
Roman), rozmiar 12, odstp midzy wierszami 1,5. Objto eseju powinna 
liczy od 8000 do 12000 znaków (bez spacji). 

8. Do eseju naley dołczy wypełniony formularz, który dostpny jest u 
nauczyciela prowadzcego lub w sekretariacie Dyrekcji Szkoły. Formularz 
zgłoszeniowy znajduje si take na stronie internetowej Instytutu Stosunków 
Midzynarodowych i Polityki Regionalnej PWSW (www.ism.pwsw.pl).  

9. Prac konkursow wraz z formularzem zgłoszeniowym naley wysła w 
kopercie A-4 lub innej na adres Instytutu Stosunków Midzynarodowych i 
Polityki Regionalnej PWSW z dopiskiem „konkurs na esej” do dnia 31 marca 















 














 



2015 r. Równoczenie naley przesła wersj elektroniczn eseju  w pliku MS 
„Word” wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: stosunki@pwsw.eu 

10. Rozstrzygnicie konkursu nastpi 10 kwietnia 2015 r.  
11. Uroczysto wrczenia nagród odbdzie si 24 kwietnia 2015 r. O ewentualnej 

zmianie terminu wszyscy zainteresowani zostan poinformowani drog inter-
netow.  

12. W skład Komisji Konkursowej VIII edycji wchodz: dr hab. prof. PWSW 
Jarosław Moklak – przewodniczcy, prof. dr hab. Piotr Franaszek, dr Marek 
Delong,  
dr Agnieszka Pieniek, dr Dominik Sieklucki, dr Paweł Trefler, dr Rafał 
Wordliczek, mgr Mateusz Ry – członkowie. 

13. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac, uwzgldniajc 
nastpujce kryteria: merytoryczno, poprawno jzykow, styl pisania, 
komunikatywno przekazu oraz zachowanie formalno-technicznej strony 
eseju. Decyzja komisji jest ostateczna. 

14. Laureatami konkursu bd uczniowie, którzy zajm I, II oraz III miejsce.  
15. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrod główn w postaci nowoczesnego 

tableta. 
16. Wszyscy laureaci konkursu otrzymaj pami przenon pendrive, pamitkowy 

dyplom oraz nagrod ksikow.  
17. W przypadku wyrównanego wysokiego poziomu nadesłanych prac Komisja 

Konkursowa ma prawo przyzna wyrónienia. Uczniowie, którym przyznano 
wyrónienia, otrzymaj pamitkowe dyplomy i nagrody ksikowe.  

18. Nauczyciele przygotowujcy laureatów oraz autorów prac wyrónionych 
uzyskaj pamitkowe dyplomy. 

19. Informacje o laureatach i osobach wyrónionych zostan umieszczone na 
stronie internetowej naszej uczelni (www.ism.pwsw.pl) oraz przesłane poczt 
tradycyjn zarówno do samych laureatów i osób wyrónionych, jak i do szkół, 
do których uczszczaj.  

 
Przemyl, 14 listopada 2014 r.  

 


