
Regulamin I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską 
z antropologii historii 

 
 

I. Założenia ogólne i cele konkursu  
1. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia kierunków 

humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac.  

2. Organizatorami konkursu są: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

3. Działania konkursowe koordynuje: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ), dr hab. 

Wojciech Piasek (UMK). 

4. Honorowy patronat naukowy nad konkursem sprawują:  

- Polskie Towarzystwo Historyczne,  

- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.  

5. Cele konkursu:  

- upowszechnianie wiedzy i metod badawczych z zakresu antropologii historii,  

- upowszechnianie interdyscyplinarnych badań nad przeszłością, 

- promowanie badań o wysokim poziomie teoretycznym i metodologicznym,  

- promowanie antropologii historii wśród studentów studiów humanistycznych i społecznych.  

6. Przedmiotem konkursu są oryginalne prace magisterskie z zakresu antropologii historii, 

napisane w języku polskim oraz obronione w roku 2017, 2018 i 2019. Praca może być 

zgłoszona do konkursu tylko raz. 

 

II. Przebieg konkursu  
1. Pracę magisterską typuje do nagrody promotor w uzgodnieniu z jej autorem i za jego 

zgodą.  

2. Do zgłaszanej na konkurs pracy magisterskiej dołączyć należy opinię promotora o 

zgłaszanej pracy. 

3. Uczestnicy konkursu składają swoje prace magisterskie w formie wydruku na adres: 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków oraz w wersji 

elektronicznej na adres: antropologiahistorii.konkurs@gmail.com do dnia 30 kwietnia 2019 

roku. 



4. Wyboru najlepszej pracy dokonuje Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem 

koordynatorów Konkursu: dr. hab. Barbary Klich-Kluczewskiej (UJ), dr. hab. Wojciecha 

Piaska (UMK), w składzie: 

Dr hab. T. Wiślicz, prof. IH PAN, 
Dr hab. F. Wolański, prof. UWr,  
Dr hab. P. Żmudzki (UW),  
Dr K. Majbroda (UWr), 
Dr D. Kałwa (UW), 
Dr R. Kleśta-Nawrocki (UMK), 
Dr S. Witecki (UJ) – sekretarz. 
 

III. Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników konkursu 
1. Powiadomienie o wynikach konkursu następuje pisemnie na adres podany w zgłoszeniu 

pracy. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu oraz uczelni 

organizujących konkurs. 

2. Wręczenie nagrody nastąpi w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK lub Instytucie 

Historii UJ. 
 

IV. Nagrody 
1. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w postaci wydania nagrodzonej pracy w 

Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po wcześniejszym podpisaniu 

umowy z Wydawnictwem. 

2. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje o 

tematyce historycznej. 

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagrody. 
 

V. Postanowienia końcowe 
1. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane ich autorom. 

2. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmują 

organizatorzy Konkursu: Dziekan Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: antropologiahistorii.konkurs@gmail.com 


