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I. ORGANIZATOR
Realizując swoją misję akademicką i edukacyjną European Centre for Comparative
Commercial and Company Law (Centrum C-Law.org)* wraz z Kolegium Redakcyjnym
„Czasopisma kwartalnego całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku
kapitałowego” (HUK)** ogłaszają konkurs SCIENTIAE LEGIS EXCELLENTIA na
najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie z zakresu prawa rynku kapitałowego
oraz prawa gospodarczego.

II. CEL ORGANIZACJI KONKURSU
Konkurs ma za zadanie popularyzację wśród młodych teoretyków i praktyków prawa w Polsce
zainteresowania zagadnieniami mieszczącymi się w zakresie realizowanych przez Centrum C-law.org
zadań. Konkurs jest również związany z upowszechnieniem znaku jakości „Scientiae Legis Excellentia”,
promującego kompetencję i doskonałość w piśmiennictwie prawniczym. Znakiem tym sygnowane są
publikacje cechujące się nowatorstwem naukowym albo szczególną wartością użytkową (praktyczną),
które ze względu na wymienione właściwości zasługują na szczególną uwagę.

III. PARTNERZY i SPONSORZY:
Partnerzy główni:
Narodowy Bank Polski
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kancelaria KKGA Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci spółka partnerska

*

Misją Centrum C-Law.org jest przyczynianie się do poprawy ustawodawstwa i stosowania prawa gospodarczego,
zwłaszcza prawa spółek oraz promowania przedsiębiorczości oraz dobrych praktyk korporacyjnych w Europie, ze
szczególnym uwzględnieniem nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. Centrum
C-Law.org zmierza do realizacji swoich celów miedzy innymi poprzez niezależną działalność badawczą, wymianę
akademicką, interdyscyplinarny dialog oraz inne działania związane z celem organizacji. Więcej informacji o
Organizatorze: www.c-law.org
**
Na łamach „Czasopisma kwartalnego całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego” (HUK)
publikowane są studia oraz materiały dotyczące zagadnień prawa cywilnego, handlowego, spółek (w tym corporate
governance), prawa upadłościowego oraz rynku kapitałowego, a w szczególności: opracowania stanowiące systemowe
omówienie instytucji prawnych; prace nowatorskie, przedstawiające kierunki rozwoju prawa; analizy tematów
kontrowersyjnych w doktrynie i orzecznictwie; prace napisane przy szerokim wykorzystaniu metody komparatystycznej;
prace poświęcone ekonomicznej analizie prawa; prace bazujące na badaniach empirycznych nad prawem; prace
interdyscyplinarne; prace dotykające zagadnień prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego. Więcej informacji o
Kwartalniku HUK: www.huk.beck.pl.
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Partnerzy organizacyjni:
Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Partner wydawniczy:
Wydawnictwo C.H.Beck

Partnerzy medialni:
Gazeta Prawna
Edukacja Prawnicza

IV. CELE I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy w oraz przyznanie nagród i wyróżnień najlepszym
pracom w następujących kategoriach:
• rozprawy doktorskie (5.000 zł)
• prace magisterskie (3.000 zł)
Do konkursu mogą być zgłaszane prace w dwóch kategoriach tematycznych:
•

prace z zakresu prawa rynku kapitałowego, wyróżniające się analizą problematyki prawnej
oraz perspektyw rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce i Europie, ze
szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo - Wschodniej – o Nagrodę Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych

•

prace z prawa gospodarczego (w szczególności prawa spółek, prawa bakowego, prawa
upadłościowego i prawa umów gospodarczych) napisane z wykorzystaniem ekonomicznej
analizy prawa i badań empirycznych – o Nagrodę Narodowego Banku Polskiego

V. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do autorów rozpraw doktorskich i prac magisterskich, obronionych
na wydziałach prawa, wydziałach nauk ekonomicznych lub wydziałach zarządzania uczelni
wyższych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prace obronione na innych wydziałach oraz w
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języku innym, niż polski mogą być zgłaszane po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.
Obrona pracy powinna nastąpić po upływie daty zamknięcia przyjmowania prac na konkurs
poprzedniej edycji. W pierwszej edycji przyjmowane będą rozprawy doktorskie i prace
magisterskie obronione w przeciągu dwóch lat przed datą ogłoszenia niniejszego
regulaminu.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace dotychczas nieopublikowane.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie/przesłanie do dnia 10 października
każdego roku konkursowego w Sekretariacie Jury Konkursu następujących dokumentów:
•

rozprawy doktorskiej/ pracy magisterskiej wraz z opinią oraz kompletem recenzji

•

streszczenia pracy w języku angielskim, przedstawiającego temat pracy, uzasadnienie jego
wyboru oraz (przede wszystkim) główne tezy pracy (1-2 strony)

•

zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego, że obrona rozprawy
doktorskiej/ pracy magisterskiej, odbyły się w roku dla którego ogłaszany jest konkurs
lub roku poprzedzającym (wystarczy kopia dyplomu lub wpisu w indeksie, jeśli wynika z
niej data obrony)

•

wniosek zgłoszenia na konkurs, pobrany ze strony internetowej (www.c-law.org)
zawierający:

- dane osobowe uczestnika konkursu,
- adres do korespondencji,
- tytuł rozprawy doktorskiej/ pracy magisterskiej,
- nazwisko promotora pracy,
- oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem konkursu” i zgodą na jego brzmienie
- zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych w brzmieniu:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z moim udziałem
Konkursie SLE we wszelkich informacjach, ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach.
W szczególności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych we
wniosku, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności
podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich
poprawiania".
- podpis wnioskodawcy.
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4. Przewodniczący Kapituły konkursowej może określić, że prace oraz niektóre inne wymagane
dokumenty będą musiały zostać dodatkowo przesłane pocztą elektroniczną na adres
sle@c-law.org
5. Organizator zwraca nadesłane egzemplarze prac oraz pozostałe dokumenty tylko na wyraźne
żądanie Autora i na jego koszt.

VI. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW

1. Najlepsze rozprawy doktorskie/ prace magisterskie zostaną wyłonione przez Kapitułę
powołaną przez Organizatora.
W skład kapituły wchodzą zaproszeni przez Centrum C-Law.org pracownicy naukowi z
ośrodków akademickich, przedstawiciele kancelarii prawnych oraz przedstawiciele Partnerów
konkursu.
2. Kapituła dokonuje wyboru najlepszych prac większością głosów.
3. Od werdyktu Kapituły nie przysługuje odwołanie.

VII. NAGRODY W KONKURSIE
1. W wyniku postępowania konkursowego Kapituła przyznaje nagrody pieniężne dla autorów
najlepszej rozprawy doktorskiej oraz najlepszej pracy magisterskiej.
2. Dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca zostaną ufundowane atrakcyjne nagrody
książkowe Wydawnictwa CH Beck.
3. Kapituła Konkursu może również przyznać wyróżnienia.
4. Dodatkową nagrodą dla Autorów najlepszych prac magisterskich są również płatne praktyki
w Kancelarii KKGA – Kubas, Kos, Gertner - Adwokaci spółka partnerska.
5. Kapituła konkursu może przyznać nagrodę dodatkową w postaci publikacji nagrodzonej
rozprawy doktorskiej w Wydawnictwie CH Beck. Publikacja nastąpi na podstawie osobnej
umowy.
6. Możliwe jest również przyznanie nagrody dodatkowej w postaci publikacji opracowania
bazującego na tezach rozprawy lub pracy na łamach Czasopisma kwartalnego HUK.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dn. 15 stycznia każdego roku następującego po
danym roku, dla którego ogłaszany jest konkurs. Wyniki zostaną podane do publicznej
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wiadomości na łamach Czasopisma Kwartalnego HUK oraz w Internecie na stronie
Organizatora konkursu. Autorzy zwycięskich prac zostaną dodatkowo poinformowani o tym
fakcie imiennie.
8. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie
zorganizowanej w tym celu uroczystości.
9. Liczba oraz wartość nominalna nagród i wyróżnień w kolejnych edycjach konkursu zależeć
będzie od wysokości pozyskanych dodatkowych funduszy.

IX. PRAWA AUTORSKIE
Wraz z nadesłaniem pracy na konkurs Autor udziela Wydawnictwa C.H.Beck prawa
pierwszeństwo do publikacji pracy. W przypadku przyznania nagrody, Autor zobowiązuje się
również do opublikowania pracy w Wydawnictwie C.H.Beck w stosownej serii. Nagrodzone i
opublikowane prace otrzymają znak jakości Scientiae Legis Excellentia.
Honoraria oraz wszelkie inne prawa wynikające z publikacji przysługują Autorom nagrodzonych
prac.

Osoba kontaktowa: Marta Lampart, Koordynator konkursu Scientiae Legis Excellentia, Centrum
C-law.org, sle@c-law.org.
Informacja o konkursie oraz wszelkie formularze dostępne na: http://www.c-law.org
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