
I I  PODKARPACKI  KONKURS NA ESEJ

pt.: Świecie nasz…
przedstawiający głos młodego pokolenia na temat wyzwań zmieniającego się świata. 

WOJEWODA PODKARPACKI dr Ewa Leniart

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA mgr Konrad Fijołek

JM REKTOR COLLEGIUM HUMANUM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY mgr Małgorzata Rauch

DYREKTOR PODKARPACKIEGO ZESPOŁU PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH mgr Krystyna Wróblewska, MBA

PREZES CENTRUM MEDYCZNEGO MEDYK lek. med. Stanisław Mazur

1. Pytać zawsze, dokąd?

2. Myślenie ciągle pozostaje naszą nadzieją.

3. Świat nie będzie na nas czekał? Zwolnić, przyśpieszyć czy odnaleźć rytm życia?

4. Przeszłość to dziś…

PATRONATY HONOROWE

TEMATY DO WYBORU:

ORGANIZATORZY I SPONSORZY: 

NAGRODY GŁÓWNA:

NAGRODY WYRÓŻNIENIE: 3 STYPENDIA PO 10 000 ZŁ KAŻDA 

NAGRODY KSIĄŻKOWE

 1,2,3 miejsce trzy stypendia w wysokości 25 000 zł każda – do przeznaczenia na pokrycie kosztów 

studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Collegium Humanum i publikacja w magazynie 

Polandgo.pl

Collegium Humanum

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

COLLEGIUM HUMANUM



I. CELE KONKURSU:

Prof.CH dr Małgorzata Dubis MBA – prorektor Collegium Humanum Filia w Rzeszowie

Dr Stanisław Kusiak – PCEN Rzeszów

Mgr Monika  Wild-Urbanek – za-ca Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii 

Collegium Humanum Filia w Rzeszowie

KOMITET ORGANIZACYJNY:

II. PRZEDMIOT I WARUNKI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy    przygotowują    samodzielne    prace    pisemne    (inspirowane    dostępnymi re�eksjami, 

obserwacjami, badaniami, literaturą, tekstami kultury oraz publicystyką – na wybrany temat spośród 

wskazanych w regulaminie).

Przyjmowane  będą  prace  o  objętości  nie  przekraczającej  5  stron  formatu  A4,  przy użyciu czcionki 

Times New Roman o rozmiarze 12 i zastosowaniu odstępów między wierszami 1,5.                         

Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Każdy uczestnik może złożyć w Konkursie jedną pracę.

Do  zakodowanej pracy (cztery dowolne znaki)   powinny  być  dołączone  informacje  o  imieniu 

i nazwisku  uczestnika  z podaniem szkoły  i  klasy,  do  której  uczęszcza oraz danych kontaktowych, tj. 

adresu poczty elektronicznej.

Prace  konkursowe  należy  nadsyłać  w  nieprzekraczalnym  terminie  do 31 maja 2022 roku  na  adres: 

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie, ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów – z dopiskiem „II Podkarpacki Konkurs na Esej” 

lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pcen.pl – ze wskazaniem „II Podkarpacki Konkurs na Esej” 

w  tytule  wiadomości  (w  obu  przypadkach  decyduje  data  doręczenia adresatowi).

Udział  w  Konkursie  jest  równoznaczny  z  akceptacją  warunków  niniejszego Regulaminu przez  

uczestników  oraz  ich  zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (w  przypadku osób pełnoletnich)  

lub  zgodą  ich  opiekunów  prawnych  (w  przypadku  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  

o   ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922 ze zm.), zgodą wymaganą 

przez RODO.
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COLLEGIUM HUMANUM

1. Szeroko rozumiana edukacja społeczna.

2.Rozbudzenie    zainteresowań    związanych z zagadnieniami    z    zakresu    psychologii oraz    zmian 

społecznych, gospodarczych i kulturowych.

3. Zachęcenie do doskonalenia eseistycznej formy wypowiedzi. 

4.Rozwijanie umiejętności  poznawczych  oraz  przenoszenie  poznanych  zagadnień na język pisany.



III. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Oceny   prac   dokona   Komisja   Konkursowa   powołana   przez   Organizatorów, która zdecyduje 

o przyznaniu nagród. 

W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem; liczba i jakość zawartych w pracy 

informacji oraz re�eksji; sposób prezentacji odniesień psychologicznych, kulturowych, społecznych; wiedza 

o wyzwaniach i problemach współczesnego świata; warstwa kompozycyjna;  warstwa redakcyjna: język 

i styl; oryginalność i szczególne walory pracy.
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Złożone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac uczestników Konkursu w materiałach 

promocyjnych oraz publikacji prac nagrodzonych i wyróżnionych.

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  publikowania  prac  lub  ich  fragmentów  w  różnych formach 

i bez wypłacania honorariów autorskich.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 czerwca 2022r.

Informacja  o   wynikach   konkursu   ukaże  się   na  stronach  internetowych  Collegium Humanum oraz PCEN 

przy PZPW, w mediach społecznościowych.

Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  w siedzibie  Collegium Humanum, Filia 

w Rzeszowie (szczegóły zostaną podane na stronie internetowej, zaś laureaci zostaną o nich 

powiadomieni pocztą elektroniczną).

Organizatorzy    zastrzegają    sobie    możliwość    dokonywania    zmian    w    niniejszym Regulaminie.

COLLEGIUM HUMANUM


