
 

 

REGULAMIN 

 
Konkursu o Nagrodę im. Rafała Krupskiego  

za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego  

 

§ 1. 

Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych rozpraw doktorskich obronionych w Polsce. 

§ 2. 

Do Konkursu można zgłaszać rozprawy doktorskie z dziedziny nauk ekonomicznych i nauk 

społecznych, dyscypliny nauk o zarządzaniu, z zakresu zarządzania strategicznego. 

§ 3. 

1. Prace wytypowane do Konkursu zgłaszają do Kapituły Konkursu autorzy rozpraw doktorskich 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po okresie, którego 

Konkurs dotyczy. 

2. O przyjęciu rozprawy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego. 

3. Zgłoszenie rozprawy odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, oryginalnej 

wersji rozprawy doktorskiej w formie elektronicznej (płyta CD lub inny nośnik elektroniczny) 

oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę rozprawę stopnia 

naukowego doktora nauk ekonomicznych.  

4. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 31/33 z 

dopiskiem „Konkurs – P. Wachowiak”          

§ 4. 

1. Rozprawy zgłoszone na Konkurs ocenia siedmioosobowa Kapituła Konkursu, w której 

skład wchodzą: 

    Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Przewodniczący Kapituły Konkursu, 



 

 

    Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk – Członek Kapituły Konkursu, 

    Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Członek Kapituły Konkursu, 

1. Pozostałych czterech członków Kapituły Konkursu powołuje Przewodniczący Komitetu Nauk 

Organizacji i Zarządzania PAN 

2. Prace Kapituły Konkursu prowadzone są kolegialnie.  

3. Kadencja Kapituły Konkursu trwa cztery lata 

4. W przypadku zmian osobowych i konieczności uzupełnienia składu Kapituły Konkursu 

dokonuje takiego powołania Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. 

§ 5. 

Przedmiotem oceny rozprawy doktorskiej są następujące elementy(załącznik nr 2):  

§ 6. 

1. Przewodniczący Kapituły Konkursu organizuje prace Komisji w sposób służący zapewnieniu 

wnikliwej i obiektywnej oceny prac, a także kolegialnego i sprawnego funkcjonowania 

Kapituły.  

2. Obrady Kapituły Konkursu są tajne, a decyzje ostateczne. 

3. W przypadku oceny pracy, której promotorem lub recenzentem jest członek Kapituły 

Konkursu, zostaje on wyłączony z oceny pracy. 

§ 7. 

1. Kapituła Konkursu przyznaje nagrodę i/lub wyróżnienie. Nagroda i wyróżnienie mają 

charakter honorowy. 

2. W przypadku, gdy poziom prac nie uzasadnia przyznania nagrody, Kapituła Konkursu może 

przyznać wyłącznie wyróżnienie. 

3. Od werdyktu Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

 



 

 

§ 8. 

1. Prace Kapituły Konkursu kończą się posiedzeniem Kapituły, które ma miejsce do dnia 20 

listopada roku następującego po roku, którego Konkurs dotyczy.  

2. Kapituła Konkursu może wyłonić rozprawę nagrodzoną lub wyróżnioną również w drodze 

korespondencyjnej. 

§ 9. 

1. Przewodniczący Kapituły Konkursu przedstawia wyniki prac Kapituły Konkursu Komitetowi 

Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w formie protokołu z jego końcowego posiedzenia. 

2. Protokół zawiera: 

A. imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, 

B. tytuły nagrodzonych prac,  

C. imiona i nazwiska promotorów nagrodzonych prac; 

§ 10. 

1. Informacja o autorze pracy nagrodzonej oraz pracy wyróżnionej jest publikowana na stronie 

internetowej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz w kwartalniku „Organizacja i 

Kierowanie” 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie 

internetowej Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz w kwartalniku „Organizacja i 

Kierowanie”.  

3. Przystąpienie do konkursu uznaje się za akceptację niniejszego regulaminu przez uczestnika 

konkursu.  



 

 

Załącznik nr 1  

         dn. ………………… 

 
Zgłoszenie rozprawy doktorskiej   

do Konkursu o Nagrodę im. Rafała Krupskiego  
za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego  

 
Na podstawie § 3 Regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Rafała Krupskiego  

za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego do postępowania 
konkursowego zgłaszam następującą rozprawę: 

Tytuł rozprawy doktorskiej: ………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Autor rozprawy doktorskiej: ……………………………………………………………………… 

Właściwa Rada Wydziału: …………………………………………… 

Recenzenci: 

……………………………………………… 

………………………………………………… 

Data nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych/ nauk społecznych w dyscyplinie nauk o 

zarządzaniu  ………………….. 

                               Podpis Autora rozprawy doktorskiej 

        ………………………………………... 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 
Oświadczam, że przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie konkursu.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.  
 
Informacje dotyczące promotora podaję za jego wiedzą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu.  
 
 

...................................................  

czytelny podpis Autora rozprawy doktorskiej 
 
 



 

 

Załącznik 2 
 
Karta oceny rozprawy doktorskiej w postępowaniu konkursowym 

Tytuł 
rozprawy: 
 
 

 

Autor 
rozprawy: 
 
 

 

Poziom merytoryczny <1 – 20 pkt>   
Oryginalność w subdyscyplinie zarządzania strategicznego <1 – 20 pkt>  

Wpływ na rozwój teorii zarządzania strategicznego <1 – 20 pkt>  
Wpływ na rozwój praktyki zarządzania strategicznego <1 – 20 pkt>  

Zastosowane metody badawcze <1 – 20 pkt>  

Uzasadnienie oceny: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                           
 

……………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko Członka Kapituły Konkursu               


