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Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uprzejmie informuje o 52. edycji konkursu 

na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie 

rachunkowości. 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na konkurs, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 roku, 

na adres: 

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

ul. Górnośląska 5, 00–443 Warszawa 

 

Zgłoszenie pracy na konkurs wymaga przesłania następujących dokumentów: 

 wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez kierownika jednostki 

organizacyjnej, według wzoru zamieszczonego na stronie www.skwp.pl , 

 jednego egzemplarza pracy w wersji papierowej, 

 pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF na dysku CD lub na pendrivie, 

 deklaracji autora, wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie, według wzoru 

zamieszczonego na stronie www.skwp.pl, 

 kopii dokumentu władz uczelni o nadaniu odpowiedniego stopnia w 2020 r. 

Dodatkowo wypełniony formularz w wersji elektronicznej, edytowalnej należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres sekretariat@skwp.pl , wpisując w tytule „Konkurs na najlepsze prace”. 

 

Uprzejmie informujemy, że Radzie Naukowej zależy na nagradzaniu prac, które promują 

działalność naukową i zawodową Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Prace zgłaszane na konkurs będą poddawane podwójnej ocenie według następujących kryteriów: 

 związek przedmiotu badań z celami działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 

 stopień trudności tematu, 

 samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu, 

 dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych, 

 teoretyczna wartość pracy (tylko w przypadku prac doktorskich i magisterskich), 

 praktyczna użyteczność pracy, 

 poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym), 

 poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym (tylko w przypadku prac 

magisterskich i licencjackich). 

 

Liczymy na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs 

prac wyróżniających się. 

 

Szczegóły konkursu, w tym Regulamin Konkursu oraz edytowalne wersje formularza 

zgłoszeniowego i deklaracji autora, znajdują się na stronie SKwP w zakładce Rada Naukowa – Kapituła 

Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości: https://skwp.pl/aktualnosc/rozpoczecie-lii-

edycji-konkursu-na-najlepsze-prace-z-dziedziny-rachunkowosci/ . 

                                                                                                                           Przewodniczący        

                              Rady Naukowej  

 

 

                               ( prof. dr hab. Zbigniew Luty) 
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