UCHWAŁA NR 1/2022
PREZYDIUM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII
SPOŁECZNEJ – SEKCJI POLSKIEJ IVR
z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i filozofii prawa

Na podstawie §17 ust. 4 pkt 5 statutu Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej –
Sekcji Polskiej IVR uchwala się, co następuje:

§1. Ustanowiony zostaje regulamin konkursu na najlepszą pracę doktorską z teorii i filozofii
prawa. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wiążącej wykładni postanowień regulaminu dokonuje Przewodniczący Stowarzyszenia
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR.
§3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Zał.1: Regulamin konkursu Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji
Polskiej IVR na najlepszą pracę doktorską z teorii i filozofii prawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
– Sekcji Polskiej IVR nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU
STOWARZYSZENIA FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII SPOŁECZNEJ
– SEKCJI POLSKIEJ IVR
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU TEORII I FILOZOFII PRAWA

WARUNKI OGÓLNE
§ 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu teorii
prawa, filozofii prawa lub pokrewnych specjalizacji, w tym filozofii społecznej, socjologii
prawa, etyki prawniczej, nauk o polityce, kognitywistyki prawnej itp.
§ 2. Konkurs organizowany jest raz na dwa lata i obejmuje prace doktorskie obronione
w dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok rozstrzygnięcia konkursu.
§ 3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
- Sekcja Polska IVR, zwane dalej “Stowarzyszeniem”.
§ 4. Konkurs ogłasza Przewodniczący Stowarzyszenia. W ogłoszeniu o konkursie
zawarte zostają podstawowe informacje o konkursie, w tym lata, za które ogłaszany jest
konkurs, warunki zgłoszenia, ważne terminy, a także odesłanie do regulaminu konkursu.
§ 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o autorze, kierowniku, członku
Kapituły etc., należy przez to rozumieć również autorkę, kierowniczkę, członkinię Kapituły
etc.

ZGŁOSZENIA
§ 6. Do konkursu może być zgłoszona rozprawa doktorska spełniająca warunki
określone w art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
która:
1) była przedmiotem obrony w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;
2) postępowanie, o którym mowa w pkt 1, zakończyło się w jednym z lat
kalendarzowych, za które ogłaszany jest konkurs;
3) w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, autor rozprawy uzyskał stopień
doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne; prace z innych dyscyplin
z dziedziny nauk społecznych lub nauk humanistycznych mogą być
dopuszczone do konkursu decyzją Przewodniczącego Kapituły, o ile spełniają
pozostałe warunki zgłoszenia;
4) postępowanie, o którym mowa w pkt 1, prowadzone było przez polską uczelnię
lub instytut badawczy, lub autorem pracy obronionej na zagranicznej uczelni jest
obywatel polski;
5) praca została napisana w języku polskim lub angielskim;
6) praca należy do zakresu teorii prawa, filozofii prawa lub pokrewnych
specjalizacji (w tym filozofii społecznej, socjologii prawa, etyki prawniczej,
nauk o polityce, kognitywistyki prawnej itp.).
§ 7. Jeśli rozprawa doktorska ma postać monografii, do zgłoszenia nie jest wymagane,
aby została ona opublikowana. W przypadku publikacji podstawą zgłoszenia jest wersja
przedstawiona w ramach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, a nie wersja
opublikowana.
§ 8. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje jej autor. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) wypełniony formularz zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych;
2) będącą przedmiotem zgłoszenia rozprawę w wersji elektronicznej, w formacie
pdf;

3) streszczenie pracy w języku oryginału o długości do 15 stron standardowego
maszynopisu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5,
marginesy 2,5cm). Streszczenie powinno zawierać w szczególności: wskazanie
głównego problemu i celu pracy, najważniejsze tezy, opis metodologii, strukturę
pracy wraz z omówieniem zawartości poszczególnych rozdziałów i wykaz
podstawowej literatury;
4) pozytywną opinię (skan) na temat zgłaszanej pracy wystawioną przez:
a) kierownika katedry lub zakładu o profilu teoretyczno-prawnym (w tym
także teorii państwa, etyki prawniczej, socjologii prawa itp.), będącego
członkiem Stowarzyszenia; lub
b) kierownika katedry lub zakładu o profilu teoretyczno-prawnym (w tym
także teorii państwa, etyki prawniczej, socjologii prawa itp.),
niebędącego członkiem Stowarzyszenia; lub
c) w przypadku uczelni, na której nie wyodrębniono tego rodzaju katedry
ani zakładu: profesora zwyczajnego lub profesora uniwersyteckiego;
jedna osoba może udzielić pozytywnej opinii tylko jednej pracy
zgłaszanej do konkursu. W przypadkach opisanych w lit. b oraz lit. c
zgłoszenie podlega dodatkowej ocenie Przewodniczącego Kapituły.
Przewodniczący Kapituły może zgłoszenie przyjąć lub odrzucić,
kierując się zasadą, że z jednego wydziału lub instytutu badawczego
powinno być przyjęte nie więcej niż jedno zgłoszenie;
5) skan dyplomu lub zaświadczenia wydanego przez uczelnię o uzyskaniu stopnia
doktora wskazujące tytuł rozprawy, datę uzyskania stopnia doktora, nazwisko
promotora pracy oraz dyscyplinę, w której uzyskany został stopień;
6) oświadczenie autora, że akceptuje on warunki konkursu oraz że zgłoszona do
konkursu wersja pracy jest tożsama z wersją przedstawioną w ramach
postępowania, o którym mowa w § 6 pkt 1;
7) oświadczenie autora w sprawie aktualnego miejsca zatrudnienia;

8) jeśli w ogłoszeniu wyników ujawniony ma być także promotor pracy –
oświadczenie promotora oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
wzory formularza, stosownych oświadczeń i zgód określa Przewodniczący
Stowarzyszenia wraz z ogłoszeniem o konkursie.

KAPITUŁA NAGRODY ORAZ SEKRETARZ KONKURSU
§ 9. Przewodniczący Stowarzyszenia powołuje Kapitułę nagrody, w tym
Przewodniczącego Kapituły. Członkowie Kapituły dokonują oceny nadesłanych zgłoszeń na
obu etapach, zgodnie z postanowieniami § 12.
§ 10. Przewodniczący Stowarzyszenia powołuje Sekretarza konkursu. Sekretarz
konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wspomaga prace Kapituły od strony
organizacyjnej. Sekretarz może brać udział w posiedzeniach Kapituły bez prawa głosu.
§ 11. Członkowie Kapituły oraz Sekretarz są powoływani na czteroletnią kadencję.
Funkcję członka Kapituły można pełnić przez nie więcej niż dwie następujące po sobie
kadencje.

PRZEBIEG KONKURSU I PRACE KAPITUŁY
§ 12. Ocena zgłoszonych prac odbywa się w dwóch etapach, zgodnie z poniższymi
zasadami:
1) na pierwszym etapie ocenie podlega wyłącznie streszczenie pracy, przesłane w
ramach zgłoszenia. Recenzentami na tym etapie są członkowie Kapituły
nagrody lub – w razie potrzeby – także inne powołane przez Przewodniczącego
Kapituły osoby;
2) recenzentem pracy na pierwszym etapie nie może być: promotor pracy
doktorskiej lub magisterskiej autora, przełożony autora, osoba pozostająca z
autorem w bliskich relacjach osobistych (krewny, małżonek etc.), osoba
zatrudniona na uczelni, na której prowadzone było postępowanie, o którym

mowa w § 6 pkt 1, lub na tej samej uczelni, na której zatrudniony jest autor, ani
osoba pozostająca w innym konflikcie interesów;
3) zgłoszenia, które uzyskają najwyższą ocenę w wyniku etapu pierwszego,
kierowane są do etapu finałowego. Decyzję o dokładnej liczbie zgłoszeń
przyjętych do etapu finałowego podejmuje Przewodniczący Kapituły;
4) na etapie finałowym Kapituła obraduje na zebraniu, podczas którego wszystkie
prace podlegają ocenie przez wszystkich obecnych członków Kapituły. Na
podstawie indywidualnych ocen wyłaniana jest zwycięska rozprawa;
5) Kapituła może w uzasadnionym przypadku zdecydować o nieprzyznaniu
nagrody; Kapituła może zdecydować także o przyznaniu dalszych nagród lub
wyróżnień w konkursie.
§ 13. Szczegółowy sposób organizacji prac Kapituły określa jej Przewodniczący, w
porozumieniu z Sekretarzem konkursu.
§ 14. Decyzje Przewodniczącego Kapituły, w tym te o których mowa w § 8 pkt 4, §12
pkt 3 i § 13, są ostateczne.

NAGRODA
§ 15. Nagroda w konkursie ma charakter niefinansowy.
§ 16. Uroczyste wręczenie nagrody następuje podczas Kongresu Teorii i Filozofii Prawa
(dawny Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa), w ramach sesji plenarnej. Zwycięzca konkursu
ma możliwość wygłoszenia referatu w sesji plenarnej podczas Kongresu, na którym wręczana
jest nagroda.
§ 17. W razie, gdyby wręczenie nagrody i wygłoszenie referatu okazało się niemożliwe,
władze Stowarzyszenia uzgadniają ze zwycięzcą inną formę jej wręczenia i, o ile to możliwe,
proponują wygłoszenie referatu przy innej dogodnej okazji.
§ 18. Informacja o wynikach konkursu, wraz z uzasadnieniem przyznania pierwszej
nagrody, publikowana jest w czasopiśmie „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”.

