Formularz zgłoszenia pracy
Imię
i
Autora/Autorki

nazwisko

Adres e-mail
Numer telefonu
Adres do korespondencji
Zgłaszana praca

☐ magisterska
☐ doktorska

Zgłaszający pracę do
Konkursu

☐ Autor pracy
☐ Promotor lub recenzent pracy
☐ Inne osoby lub instytucje / organizacje
Imię i nazwisko innej osoby i jej afiliacja:
☐ Instytucje / organizacje
Nazwa instytucji / organizacji, adres, imię nazwisko
(tytuł/stopień naukowy), funkcja osoby upoważnionej:

Tytuł pracy
Promotor / Promotorzy
pracy
(imię
tytuł/stopień
afiliacja)

nazwisko,
naukowy,

Recenzent / Recenzenci
pracy w procesie obrony
(imię
tytuł/stopień
afiliacja)

nazwisko,
naukowy,

Data obrony
Miejsce obrony
Uczelnia / Jednostka
Naukowa, Wydział i Instytut
(Katedra)
Streszczenie pracy
- max. 2 000 znaków ze
spacjami;
- zwięzły opis: tematyki
badań, celu badań, luk w
stanie badań wypełnionych

przez pracę, tez / pytań
badawczych,
metodologii
gromadzenia i interpretacji
danych; rezultatów badań
Uzasadnienie
pracy

wagi

dla promocji, ochrony i
wzmacniania
kultury
i
dziedzictwa
kulturowego
obszarów wiejskich oraz ich
zrównoważonego rozwoju
- max. 1 000 znaków ze
spacjami
Aplikatywność
uzyskanych wyników
zwięzły
opis
możliwości
praktycznego
wykorzystania
wyników
badań przez różnego rodzaju
uczestników i kreatorów
kultury oraz interesariuszy
dziedzictwa
obszarów
wiejskich
- max. max. 1 000
znaków ze spacjami
Zapoznałem/am się z
treścią regulaminu i akceptuję
jego postanowienia

☐ TAK

Oświadczam, że dane
podane w formularzu są
prawdziwe

☐ TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska,
wizerunku, danych kontaktowych) przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w
szczególności wyłonienia Laureatów, ogłoszenia i publikacji wyników.
…………………………………………………………………………….
podpis Autora pracy
…………………………………………………………………………….
podpis Promotora pracy
Załączniki do formularza zgłoszenia pracy:
- praca magisterska lub doktorska zapisana w formacie pdf;
- potwierdzenie obrony zgłaszanej pracy (zaświadczenie z jednostki lub – w przypadku pracy doktorskiej
– skan dyplomu);

- skan co najmniej jednej rekomendacji promotora, recenzenta lub innej osoby ze stopniem co najmniej
doktora habilitowanego (dla prac magisterskich – do 2 tys. znaków ze spacjami; dla doktoratu – do 4
tys. znaków ze spacjami).

Wszystkie załączniki są obowiązkowe.

