
Załącznik nr 1 
Uchwała Zarządu 

SAPERE AUSO _ Małopolska Fundacja Stypendialna 
 

  

REGULAMIN 
Konkursu na najlepsze prace magisterskie 

z zakresu przedsiębiorczości, innowacji , rozwoju regionalnego i 
technologii. 

 
 

§1 
 
 

Celem ogłoszonego przez SAPERE AUSO - Małopolską Fundację Stypendialną Konkursu 
na najlepsze prace magisterskie w zakresie przedsiębiorczości, innowacji , rozwoju 
regionalnego i technologii jest popularyzacja wiedzy z tych dziedzin oraz stymulowanie 
zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski 
studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim.  
 

§2 
 
 

1. Ustala się następującą tematykę prac, o których mowa w §1:  

 

a) przedsiębiorczość, w tym m.in.:  

 

•promocja przedsiębiorczości regionalnej 
•dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości 
•promocja kultury przedsiębiorczości 
•społeczna odpowiedzialność biznesu 
•projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków   
 UE, np. działania realizowane przez MARR S.A. 
•innowacyjne systemy zarządzania wiedzą i przepływem informacji  
 w przedsiębiorstwach.  
 

b) innowacje, w tym m.in.:  

 

•fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji 
•dobre praktyki w dziedzinie innowacji 
•transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej 
przedsiębiorczości 
•aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw  
•analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach  
 i sektorach gospodarczych. 
 
 
 
 
 
  



 

c) rozwój regionalny, w tym m.in.:  

 

•Małopolska – regionem inwestorów 
•rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu  
•możliwości inwestowania w regionie małopolskim 
•rozwój eksportu Małopolski  
•stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi  
  regionami Europy 
•analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa   
  Małopolskiego 
•odnawialne źródła energii 
•innowacyjne technologie i produkty turystyczne 
 
 

d) technologie, w tym m.in.: 
 
•innowacyjne procesy technologiczne 
•innowacyjne materiały stosowane w procesach technologicznych 
•innowacyjne produkty w procesów technologicznych 
•innowacyjne technologie odzysku w tym recyklingu 
•innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i   
 zagospodarowania odpadów 
•zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne   
 budownictwo 
 
 

§3 
 

1. Nagrody przewidziane w konkursie mogą być przyznawane w trzech dziedzinach i w 
trzech stopniach:  

 

1) Przedsiębiorczość  

a) I stopień w wysokości 5 000 zł  

b) II stopień w wysokości 3 000 zł  
c) III stopień w wysokości 2 000 zł  

d) 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł  

 

2) Innowacje  

a) I stopień w wysokości 5 000 zł  

b) II stopień w wysokości 3 000 zł  

c) III stopień w wysokości 2 000 zł  

d) 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł  

 

3) Rozwój regionalny  

a) I stopień w wysokości 5 000 zł  

b) II stopień w wysokości 3 000 zł  

c) III stopień w wysokości 2 000 zł  

d) 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł  

 

 



4) Technologie 
a) I stopień w wysokości 5000 zł 
b) II stopień w wysokości 3000 zł 
c) III stopień w wysokości 2000 zł 
d) 5 wyróżnień, każde w wysokości 1000 zł  
 

2. Wysokość nagród jest kwotą brutto.  

 

3. W przypadku wpływu na Konkurs trzech i mniej zgłoszeń w danej kategorii – można 
przyznać tylko nagrodę jedną nagrodę lub wyróżnienie, a w przypadku wpływu 8 i mniej 
zgłoszeń – można przyznać wyłącznie trzy nagrody lub wyróżnienia.  
 
 
 
 

§4 
 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Podkomisję.  

2. Wskazania Podkomisji zatwierdzi Komisja ds. Nagród i Stypendiów Fundacji.  

3. Zadaniem Podkomisji jest:  
a. kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,  

b. ocena nadesłanych prac,  

c. wskazanie prac do nagrodzenia.  
4. Zadaniem Komisji ds. Nagród i Stypendiów jest przyznanie Nagród.  
 
 

§5 
 
 

1. W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2018 r. a 30.09.2018r., 
przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz 
studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa 
Małopolskiego.  

2. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się prace 
magisterskie w innym języku, pod warunkiem dostarczenia ich tłumaczeń.  

3. Kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim 
przynajmniej na ocenę dobrą.  

4. Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a), 
31-495 Kraków lub wysłać w terminie do 31 października 2018 r.; (decyduje data wpływu do 
Biura Fundacji) na adres:  
 
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna  
os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a)  
31-495 Kraków  
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą prace magisterskie z zakresu 
przedsiębiorczości, innowacji, rozwoju regionalnego i technologii .”  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      §6 
 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie wskazanym w § 5 ust. 4:  
a. pracy magisterskiej w miękkiej oprawie oraz nośniku elektronicznym (podpisana płyta CD) 
b. formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,  

c. zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną z 
pracy oraz fakt, że obrona pracy magisterskiej odbyła się w terminie wskazanym w §5 ust. 1,  

d. jednostronnego streszczenia pracy magisterskiej,  

e. recenzji promotora pracy,  

f. zgody autora i promotora na publikację pracy po korekcji redakcyjnej oraz korzystania z jej 
treści przez Fundację i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. bez uiszczenia 
honorarium autorskiego.  
2. Nadesłane egzemplarze prac stają się własnością organizatora.  
 
 

§7 
 

Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 15 grudnia 2018 r.  
Konkurs finansowany jest z darowizny  

Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
 
 



 
 


