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II. ročník soutěže bakalářských a magisterských diplomových prací se vztahem
k obcím a území mikroregionu Zábřežsko

Mikroregion Zábřežsko na základě usnesení Rady mikroregionu číslo 13/01/03 ze dne 13.01.2015 vyhlašuje
II. ročník soutěže bakalářských a magisterských diplomových prací se vztahem k obcím a území mikoregionu
Zábřežsko (dále jen „bakalářské práce“ a „magisterské práce“). Soutěž je určena pro úspěšné absolventy
libovolných oborů bakalářského a magisterského stupně vysokoškolského studia.
Podmínky účasti v soutěži:




téma práce může být zvoleno ze všech vědních oborů, avšak musí mít vztah k obcím a území
mikroregionu Zábřežsko,
práce musí obsahovat výsledky původního vědeckého výzkumu,
práce musí být obhájena v roce 2013 nebo 2014.

Postup pro přihlášení:
Zaslat elektronickou verzi diplomové nebo bakalářské práce ve formátu *.pdf včetně scanu posudků vedoucího
i oponenta a spolu s přihlašovacími údaji (tj. vyplněnou přihláškou) e-mailem na miz@muzabreh.cz. Poslední
den pro přihlášení prací je 28.02.2015. Soutěžící podáním přihlášky uděluje pořadateli soutěže (Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko) oprávnění ke zpracování a publikaci údajů uvedených v přihlášce. Přihláška je ke
stažení k dispozici na www.zabrezsko.cz.
Postup hodnocení prací:
V závislosti na počtu přihlášených budou práce hodnoceny v jedné společné nebo ve dvou samostatných
kategoriích (bakalářské/magisterské práce).
Odborná komise v prvním kole z přihlášených prací vybere ty, které postoupí do dalšího hodnocení. O postupu
do druhého kola budou jejich autoři vyrozuměni e-mailem. Soutěž bude veřejná. V rámci druhého kola
hodnocení budou autoři prezentovat své práce před hodnotící komisí a zájemci z řad veřejnosti. Poté hodnotící
komise vybere vítěze.
Odměny a ocenění:
Autoři vítězných prací budou oceněni diplomy a věcnými cenami. Seznam oceněných bude zveřejněn na
webových stránkách mikroregionu Zábřežsko www.zabrezsko.cz.
V případě nejasností v souvislosti s podáním přihlášky se obracejte na Ing. Kateřinu Krejčí tel. 583 468 262,
e-mail: miz@muzabreh.cz.

