
Konkursy na prace dyplomowe, rozprawy, artykuły, publikacje książkowe 
 

Organizator Tematyka pracy 
Termin 

przesyłania 
prac 

Link do strony 

Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych 

Konkurs na najlepsze prace magisterskie 
oraz doktorskie w dziedzinie pracy i 
polityki społecznej 

8.10.2021 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/23-edycja-konkursu-
na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-w-dziedzinie-pracy-
oraz-polityki-spolecznej 

Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 

Konkurs UOKiK na pracę doktorską z 
zakresu ochrony konkurencji i z zakresu 
ochrony konsumentów 

29.10.2021 
https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq34
21 

Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 
Departament 
Komunikacji 

13. edycja konkursu na najlepszą pracę 
magisterską w obszarze ochrony 
konkurencji oraz 11. edycja w obszarze 
ochrony konsumentów 

29.10.2021 https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php 

Giełda Papierów 
Wartościowych 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 
licencjacką lub magisterską na temat 
rynku kapitałowego 

30.10.2021 
https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=111028&title=Konkurs+
na+najlepsz%C4%85+prac%C4%99+dyplomow%C4%85  

Polskie Naukowe 
Towarzystwo 
Marketingu 

VII ogólnopolski konkurs im. prof. 
Romana Głowackiego na najlepszą pracę 
magisterską/licencjacką z zakresu 
marketingu, handlu i konsumpcji 

31.10.2021 
https://pntm.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-
konkursy-mgr-i-lic-2021.pdf 

Rzecznik Finansowy 

V edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika 
Finansowego za najlepszą rozprawę 
habilitacyjną i doktorską oraz pracę 
magisterską i licencjacką z zakresu 
ochrony klienta na rynku finansowym 

31.10.2021, 
zmiana: do 
15.11.2021 

https://rf.gov.pl/o-nas/edukacja/konkurs-rzecznika-finansowego/ 
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Polska Agencja 
Kosmiczna 

Prace magisterskie oraz inżynierskie i 
licencjackie - mogą dotyczyć badań i 
eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz 
wykorzystania technologii kosmicznych 
w rozwoju różnych dziedzin nauki i życia 
gospodarczego, społecznego oraz 
politycznego 

11.11.2021 
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/1441-konkurs-o-
nagrode-prezesa-polsa-szansa-dla-absolwentow-autorow-prac-
dyplomowych-z-dziedziny-badan-kosmicznych 

Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu 

Zaproszenie dla doktorantów i młodych 
naukowców do udziału w ogólnopolskim 
Konkursie na najlepszy artykuł na temat 
wpływu kryzysu pandemicznego na 
system finansowy 

15.11.2021 – 
abstrakty 
15.01.2022 – 
pełne teksty 

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-
finansow,c13025/o-instytucie,c13026/system-finansowy-w-
polsce-w-obliczu-pandemii,c15061/konkurs-na-najlepszy-
artykul,a101289.html 

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu 

Konkurs o Nagrodę Wojewody 
Wielkopolskiego na najlepszą pracę 
licencjacką i magisterską na temat 
znaczenia rodziny dla funkcjonowania i 
rozwoju ładu społecznego w różnych 
jego wymiarach „Rodzina – 
Społeczeństwo – Przyszłość” 

30.11.2021 
https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia/konkurs-o-nagrode-
wojewody-wielkopolskiego-na-najlepsza-prace-licencjacka-i-
magisterska 

Konkurs o Nagrodę 
Prezesa NBP 

IV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa 
NBP za wybitne publikacje książkowe z 
zakresu bankowości, pieniądza i 
finansów 

31.12.2021 
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/nagroda/index
.html 
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