
Konkurs na najlepsz ą pracę magistersk ą i licencjack ą 
dotycz ącą działalno ści Regionalnych Izb Obrachunkowych 

 

W związku z 15-leciem działalno ści regionalnych izb obrachunkowych Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Zielonej Górze ogłasza konkurs na na jlepsz ą pracę magistersk ą  
i licencjack ą dotycz ącą szeroko rozumianej działalno ści regionalnych izb 
obrachunkowych.  

Organizatorem konkursu jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze.  

Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów studiów magisterskich  
i licencjackich, którzy obronili pracę magisterską lub licencjacką w okresie od 1 stycznia 2008 
r. do 10 października 2008 r.  

Konkurs adresowany jest do osób zamieszkałych bądź studiujących na terenie województwa 
lubuskiego 

Rozwiązanie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2008 r. 

Nagroda na najlepszą pracę magisterską i licencjacką przyznawana jest w dwóch 
kategoriach: 

Nagroda za najlepsz ą prace magistersk ą - nagroda w wysokości 1000 zł , publikacja 
fragmentu pracy na łamach Kwartalnika RIO oraz miesięczna praktyka w RIO Zielona Góra  

Nagroda za najlepsz ą pracę licencjack ą - nagroda w wysokości 800 zł ; publikacja 
fragmentu pracy na łamach Kwartalnika RIO oraz miesięczna praktyka w RIO Zielona Góra  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złoŜenie w terminie do 12 października  2008 r.:  

• pracy magisterskiej lub licencjackiej w miękkiej oprawie oraz na nośniku 
elektronicznym;   

• formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.zielonagora.rio.gov.pl);   
• zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego uzyskaną z pracy 

ocenę oraz Ŝe obrona pracy odbyła się w wymaganym terminie;  
• jednostronicowego streszczenia pracy magisterskiej lub licencjackiej;  
• recenzji promotora pracy;  
• zgody na publikację wybranego przez organizatora konkursu fragmentu pracy na 

łamach Kwartalnika RIO po korekcie  redakcyjnej bez uiszczenia honorarium 
autorskiego 

Prace na konkurs naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze, ul. Chmielna 13, godz. 7:30 – 15:30 lub wysłać w terminie do 10 października 2008 r . 
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
ul. Chmielna 13 
65-261 Zielona Góra  
z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub licencjacka” 

Szczegółowe informacje na temat konkursu moŜna uzyskać pod numerem telefonu:  
0 68 239 19 19 lub 329 19 15.  
 
 

 
 
 



REGULAMIN 
konkursu na najlepsz ą pracę magistersk ą lub licencjack ą 

 
§ 1 

1. W celu rozbudzenia i poszerzenia w środowiskach akademickich zainteresowania 
działalnością Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz w celu popularyzacji ich działalności 
ustanawia się nagrodę Prezesa RIO Zielona Góra za najlepszą pracę magisterską  
i najlepszą pracę licencjacką dotyczącą działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych.  
2. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkałych bądź studiujących na terenie 
województwa lubuskiego 
 

§ 2 
1. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach  
a/ Nagroda za najlepszą prace magisterską - nagroda w wysokości 1000 zł  oraz publikacja 
fragmentu pracy na łamach Kwartalnika RIO; miesięczna (4 tyg.) praktyka w RIO Zielona 
Góra  
b/ Nagroda za najlepszą pracę licencjacką - nagroda w wysokości 800 zł  oraz publikacja 
fragmentu pracy na łamach Kwartalnika RIO; miesięczna (4 tyg.) praktyka w RIO Zielona 
Góra  
 

§ 3 
1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 
a/ Przewodniczący delegowany przez Prezesa RIO Zielona Góra, 
b/ Członkowie wyznaczeni przez Przewodniczącego spośród Pracowników RIO Zielona Góra 
(w liczbie 2 osób) oraz innych instytucji współpracujących z RIO Zielona Góra (w liczbie 2 
osób);  
c/ Sekretarz Komisji delegowany przez Prezesa RIO Zielona Góra, 
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 
a/ kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, 
b/ ocena nadesłanych prac, 
c/ przyznanie nagród. 
3. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia zwykła większością głosów w głosowaniu 
jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
4. Komisja Konkursowa ma moŜliwość przyznania wyróŜnień. 

 
§ 4 

1. W konkursie mogą brać udział prace obronione w terminie od 1 stycznia 2008 do  
10 października 2008 r. 
3. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. 
4. Kwalifikują się jedynie prace magisterskie i licencjackie, które zostały ocenione 
przynajmniej na ocenę dobrą. 
5. Prace na Konkurs naleŜy złoŜyć w Sekretariacie RIO Zielona Góra, ul. Chmielna 13  
w godz. 7.30 – 15.30 lub wysłać w terminie do 12 października  2008 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 
ul. Chmielna 13 
65-261 Zielona Góra  
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską/licencjacką dotycząca 
działalności RIO”   

§ 5 
Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby zatrudnione w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej  

§ 6 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złoŜenie w terminie wskazanym w 
w §4 p.5 : 
a/ pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym 
(dyskietka lub CD), 
b/ formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wraz  
z poświadczeniem miejsca zamieszkania (kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem), 



c/ zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego uzyskaną z pracy 
ocenę oraz Ŝe obrona pracy magisterskiej odbyła się w terminie wskazanym w § 4 pkt 1 i 2 
d/ jednostronicowego streszczenia pracy magisterskiej, 
e/ recenzji promotora pracy, 
f/ zgody na publikację fragmentu pracy (po korekcie redakcyjnej) na łamach Kwartalnika RIO 
Zielona Góra bez uiszczania honorarium autorskiego. 
2. Organizator nie odsyła nadesłanych na Konkurs prac. 
 

§ 7 
1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2008 r. 
2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (w tym nazwiska laureatów) opublikowane 
zostaną na stronie: http://www.zielonagora.rio.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formularz zgłoszeniowy 

 
Konkurs na najlepsz ą pracę magistersk ą i licencjack ą 

dotycz ącą działalno ści Regionalnych Izb Obrachunkowych 
 

zgłoszenie pracy magisterskiej* ……………………. 
 
zgłoszenie pracy licencjackiej*  ……………………. 
 
* naleŜy zaznaczyć właściwą opcję 

Imię  
 

Nazwisko  
 

Adres zamieszkania  
 

Seria i nr  
dowodu osobistego  

 

PESEL  
Tel. kontaktowy  

 
e-mail  

 
Nazwa Uczelni/  
Wydział/ 
Kierunek studiów 

 
 
 
 

Rok ukończenia studiów  
 

Data obrony pracy  
 

Temat pracy magisterskiej/ 
licencjackiej 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwisko i st. naukowy 
promotora pracy 

 

Nazwisko i st. naukowy 
recenzenta pracy 

 

Ocena pracy  
 

Ocena końcowa   
 

 
WyraŜam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane chronione są zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) 
 
 
 
 
………………………….                                                          …………………………………………. 
(miejsce i data)                                                                                                         (czytelny podpis)  
 
 

 


