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Szósta edycja ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW
na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską
z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Edycja 2015/2016 – wyniki konkursu
Na ogłoszony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego konkurs
dla absolwentów studiów I i II stopnia wpłynęło 40 prac obronionych w roku
akademickim 2015/2016.
Komitet konkursowy, po dokonaniu oceny nadesłanych prac, zdecydował
przyznać następujące nagrody:
miejsce I – p. Dorian Duda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Prawa i Administracji), Operacyjne metody zwalczania terroryzmu w świetle polskiego
i niemieckiego procesu karnego,
miejsce II – p. Jakub Sałek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji), Nielegalność czynności operacyjno-rozpoznawczych a możliwość ich procesowego wykorzystania w postępowaniu dowodowym,
miejsce III – p. Krystian Radziejewski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Cyberbezpieczeństwo w administracji rządowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
wyróżnienia:
– p. Kamil Gefert (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki), Terroryzm lotniczy. Istota i zwalczanie,
– p. Emilian Kaufman (Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji), Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień
służb specjalnych,
– p. Mateusz Rakowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny), „Nowe wojny” – wybrane aspekty konfliktów
w cyberprzestrzeni.
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Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską,
magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Edycja VII – 2016/2017
Ogłoszenie i warunki konkursu
Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.
Tematy konkursu:
1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia, teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku – zagrożenia i wyzwania.
Nagrody w konkursie:
miejsce I – nagroda finansowa w wysokości 3000 zł oraz publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 2500 zł oraz publikacja fragmentów
pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 2000 zł oraz publikacja fragmentów
pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
wyróżnienie – nagroda rzeczowa oraz publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie
Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
Warunki:
Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną
w języku polskim i obronioną w latach 2007–2017 oraz pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą
w roku akademickim 2016/2017 lub poprzednim.
Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:
kategoria I – prace doktorskie,
kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.
Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno
w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
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Dokumenty, które należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania ze
strony głównej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
2. Opinia promotora lub (i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii lub recenzji na jej wykorzystanie do celów konkursu.
Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:
Gabinet Szefa ABW
00-993 Warszawa
ul. Rakowiecka 2a
z dopiskiem na kopercie „KONKURS”
Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany
załączników: redakcja.pbw@abw.gov.pl.
Terminy:
Prace należy przesłać do 30 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który
wyłoni laureatów konkursu w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl
w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci
otrzymają zawiadomienie o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
W formularzu zgłoszeniowym uczestnik akceptuje warunki konkursu oraz wyraża zgodę na:
1) upowszechnienie treści zawartych w ich pracy do celów promocji tematyki bezpieczeństwa państwa oraz do celów służbowych ABW,
2) gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych i ma prawo dostępu do
ich treści oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.).

