Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia
konkurs prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza
i przyszłości województwa podkarpackiego

KONSPEKT

I. Cele Konkursu:
a) pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat południowo-wschodniej Polski;
b) prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego;
c) promocja województwa podkarpackiego;
d) wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę
Podkarpacia w swoich badaniach;
e) inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz tradycji, kultury pamięci
i pomnożenia kapitału społecznego;
f) wszechstronne włączenie wątków dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia do regionalnej debaty
publicznej.
II. Organizacja i obsługa:
organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie, a jego edycje ogłasza i rozstrzyga
Zarząd Województwa Podkarpackiego;
obsługę konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.
III. Uczestnicy:
O nagrodę mogą się starać studenci, autorzy prac, którzy:
 zamieszkują województwo podkarpackie;
 lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa
podkarpackiego.
Do konkursu mogą być zgłaszane obronione prace doktorskie, magisterskie, licencjackie
i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot
problematykę związaną z województwem podkarpackim.
Prace składane są wraz z rekomendacją uczelni, gdzie powstały i zostały obronione.

IV. Terminy:
 Konkurs ogłaszany jest corocznie wraz z początkiem roku akademickiego (nie później
niż do 30 listopada);
 składanie prac – do 15 września roku następnego;
 rozstrzygnięcie konkursu – do 15 listopada roku następnego.
V. Rozstrzygnięcie Konkursu:
Celem wyłonienia laureatów Zarząd Województwa powołuje Kapitułę Konkursu, która
proceduje (dyskusja i głosowanie) nad zgłoszonymi pracami. Efektem prac Kapituły jest
protokół, który podpisany przez wszystkich jego członków, wskazuje Zarządowi Województwa
Podkarpackiego na zasadzie rekomendacji laureatów i (opcjonalnie) wyróżnionych.
Szkoły wyższe, które rekomendują do Konkursu prace swoich studentów, mają prawo
wskazania do Kapituły również swojego przedstawiciela.
VI. Nagrody:
Kapitała wyłania laureatów w dwóch kategoriach:
A. Prace dyplomowe prezentujące historię, dziedzictwo materialne, niematerialne,
naturalne, kulturę, aktywność społeczną, sylwetki mieszkańców oraz inne aspekty,
które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na
jego kulturę pamięci. Realizowane zagadnienia powinny mieścić się głównie w obszarze
nauk humanistycznych i społecznych oraz powiązanych z tymi obszarami dyscyplinach
naukowych.
B. Prace dyplomowe omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społecznogospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zakresie zarządzania
dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy (zwłaszcza w zakresie inteligentnych
specjalizacji), innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które są
w stanie poprawić jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty
pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój regionu. Realizowane
zagadnienia powinny mieścić się w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych oraz
technicznych i powiązanych z tymi obszarami dyscyplinach naukowych.
Przewidywana pula nagród: 15 000 zł
laureaci poszczególnych kategorii: 5 000 zł
prace wyróżnione: pozostała kwota (tj. 5 000 zł) rozdysponowana przez Zarząd Województwa
VII. Kontakt roboczy ws. Konkursu:
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP,
Mateusz Werner: tel. (17) 747 59 21; 609 702 484; email: m.werner@podkarpackie.pl

