REGULAMIN
KONKURSU NA PRACĘ MAGISTERSKĄ
PRZYJĘTY PRZEZ
ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ ORAZ RADĘ PROGRAMOWĄ MIESIĘCZNIKA „REJENT”
W DNIU 30 CZERWCA 2013 ROKU
(tekst jednolity uwzględniający zmianę wynikającą z uchwały ZG SNRP
nr 71/VI/2015 z dnia 28.06.2015 roku)
§1
1.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany
dalej Zarządem, zainteresowany rozwojem wiedzy z zakresu Prawa o notariacie oraz
prawa cywilnego, wiedzy związanej z wykonywaniem czynności notarialnych, a także
ustawą o księgach wieczystych i hipotece, ogłasza konkurs na najlepszą pracę
magisterską obejmującą wyżej wymienioną tematykę w następnym roku po ogłoszeniu
wyników poprzedniej edycji konkursu.

2.

Ogłoszenie konkursu następuje do dnia 30 czerwca.
§2

1. Do konkursu mogą przystąpić studenci lub absolwenci wydziałów prawa i administracji
uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
2. Termin zgłaszania i nadsyłania prac powstałych po 1 stycznia roku, w którym konkurs
zostanie ogłoszony upływa z dniem 31 października następnego roku. Za zgłoszenie
pracy magisterskiej do Konkursu rozumie się nadesłanie na adres Stowarzyszenia
egzemplarza tej pracy wraz z dokumentami, o których mowa w §3. Decyduje data
stempla pocztowego.
3. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana zgodnie z § 2 ust. 2 powołanej
wyżej Uchwały. Przedmiotem oceny są zdane egzaminem prace magisterskie.
4. Członkowie Komisji Konkursowej są powoływani przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
na wspólnym posiedzeniu Zarządu oraz Rady Programowej miesięcznika Rejent do
końca czerwca roku w którym konkurs jest ogłaszany, spośród członków Zarządu i Rady
Programowej miesięcznika Rejent. Tryb prac Komisji określa odrębny regulamin.
§3
1. Zgłoszenia prac magisterskich do udziału w Konkursie dokonują promotorzy tych prac
lub autorzy, którzy prace obronili.
2. Zgłoszenie pracy magisterskiej do udziału w Konkursie powinno zawierać:
a) egzemplarz pracy wraz ze streszczeniem w wersji papierowej i elektronicznej,

b) oświadczenia autora o obronie pracy magisterskiej wraz z potwierdzeniem przez
promotora lub zaświadczeniem uczelni o obronie pracy magisterskiej, bądź odpis
dyplomu ukończenia studiów,
c) opinię promotora o pracy magisterskiej,
d) wypełnione oświadczenie autora według wzoru stanowiącego załącznik o pełni praw
autorskich do pracy i wyrażeniu zgody na publikowanie swoich danych w ramach
informacji o konkursie,
e) imię i nazwisko autora, adres zamieszkania i do korespondencji, jego telefon i adres
e-mailowy,
f) oświadczenie, że w razie gdy uzyska jedną z nagród zobowiązuje się do przeniesienia
praw autorskich i pokrewnych na Stowarzyszenie.
3. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
§4
1. Stosownie do treści § 3 powołanej Uchwały, Komisja Konkursowa przyznaje w ramach
funduszu ustalonego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej
Polskiej nagrody za zajęcie I-go, II-go i III-go. Komisja Konkursowa może nie przyznać
żadnej nagrody lub przyznać tylko jedną.
2. Z chwilą przyznania autorowi pracy magisterskiej nagrody Zarząd zawiera umowę
o nabycie praw autorskich i pokrewnych do nagrodzonej pracy magisterskiej,
w szczególności do zwielokrotniania drukiem, a także na nośnikach elektronicznych
i rozpowszechniania egzemplarzy pracy, w tym w sieci Internet, bez odrębnego
wynagrodzenia.
3. Nagrodzone prace magisterskie mogą być opublikowane w całości lub w części
w miesięczniku Rejent lub jako dodatek do miesięcznika Rejent.
§5
1.

Termin ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień określi
Komisja Konkursowa. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia Notariuszy RP i w miesięczniku
Rejent.

2.

Regulamin Konkursu oraz Regulamin Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony na
stronie internetowej Stowarzyszenia Notariuszy RP i w miesięczniku Rejent.

