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Regulamin Konkursu Badawczego  

Koła Naukowego Analizy Danych 

na najlepszą pracę naukową 

Regulamin  

§1 Informacje ogólne  

1. Konkurs badawczy na najlepszą pracę naukową ma charakter ogólnopolski i jest 

przeznaczony dla studentów wszystkich uczelni wyższych w Polsce. 

2. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Analizy Danych działające na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  

3. Celem konkursu jest popularyzacja narzędzi analitycznych w badaniach naukowych. 

oraz  promocja  konferencji „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” 

§2 Organizacja konkursu  

1. W ramach konkursu przyjmowane będą prace o tematyce dowolnej, jednakże z 

wykorzystaniem narzędzi analizy danych (statystyka, ekonometria, prognozowanie 

itp.).  

2. Prace konkursowe należy zgłaszać w grupach maksymalnie czteroosobowych. 

Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach, ze względu na stopień studiów: 

pierwszy (studia licencjackie i inżynierskie) i drugi (studia magisterskie). 

3. Praca nie może być częścią realizowanej lub zrealizowanej pracy licencjackiej lub 

magisterskiej żadnego z członków zespołu projektowego.  

4. Praca nie może być częścią ani rozszerzeniem projektu zgłoszonego na konkurs w 

poprzednich edycjach.  

5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału grupy 

projektowej w Konferencji NAWNE 2020. 

6. W celu zgłoszenia się do konkursu, jeden z członków grupy projektowej wypełnia 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konferencji www.nawne.uek.krakow.pl 

do dnia 15.03.2020.  

7. W konkursie mogą brać udział jedynie grupy projektowe, których referat został 

zakwalifikowany do wygłoszenia na konferencji (szczegóły - zob. Regulamin 

Konferencji, dostępny na stronie Konferencji). Referat ten ma być 15-minutowym 

przedstawieniem wykonanego projektu badawczego. 

8. Przesyłanie prac konkursowych odbywa się drogą mailową, na adres: 

konferencja.nawne@gmail.com. Prace można przesyłać do 17 maja 2020 roku.  

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 25 maja 2020 roku na stronie 

Konferencji. 
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10. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres  

konferencja.nawne@gmail.com w tytule wiadomości wpisując Konkurs badawczy 

2020  

11. Opiekunami naukowymi konkursu są dr hab. Artur Prędki oraz  dr Łukasz 

Kwiatkowski, do których można zgłaszać pytania związane ze stroną merytoryczną 

prac za pośrednictwem maila wymienionego w p. 10.  

§3 Zasady przyznawania nagród  

1. Oceną prac oraz ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu zajmą się pracownicy 

Katedry Statystyki, Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych oraz Katedry Analizy 

Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

2. Najlepsze zespoły badawcze zostaną wyróżnione podczas Konferencji NAWNE 2020. 

Wygranym zostaną wręczone certyfikaty. Certyfikaty rozesłane będą w formie 

cyfrowej oraz na specjalne życzenie na adres podany przez uczestnika.   

Załącznik   

Logo Konkursu badawczego ma następującą postać:  

 

Używanie logo przez Koło Naukowe Analizy Danych jest dozwolone do celów związanych z 

organizacją i promocją Konkursu badawczego.  

Logo jest projektem autorskim i wszelkie prawa rozpowszechniania są zastrzeżone zgodnie z 

Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr.90, 

poz.631 z późn. zm.). 
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