
REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ PSYCHOLOGICZNY:

“BULLYING: ROZPOZNAJ, REAGUJ, WYGRAJ”

1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu “OLWEUS”

działające na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.

2. Cele konkursu:

-   Zwrócenie uwagi na problem relacji rówieśniczych i bullyingu oraz propagowanie wiedzy z tych

obszarów wśród studentów Wydziałów Psychologii,

-   Zachęcenie do analizy literatury przedmiotu i refleksji na temat zjawiska bullyingu,

-   Uświadomienie skali zjawiska, potrzeb i działań na rzecz prewencji i profilaktyki bullyingu.

3. Założenia organizacyjne:

Konkurs jest adresowany do studentów wszystkich Wydziałów Psychologii Uniwersytetu SWPS.

Zadaniem uczestników jest napisanie eseju psychologicznego dotyczącego szeroko pojętej tematyki

przemocy rówieśniczej oraz bullyingu.

4. Wymagania formalne pracy:

-   Praca powinna być napisana w języku polskim lub angielskim,

-   Maksymalna objętość pracy do 3000 słów (łącznie z bibliografią),

-   Praca powinna być napisana zgodnie z najnowszymi standardami APA,

-   Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedną pracę,

-   Prace muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi nigdzie wcześniej,

-   Prace, które nie będą spełniać wymogów formalnych nie będą podlegać ocenie.

5. Kryteria oceniania:

-   Dobór właściwej literatury, trafność i jakość cytowanych źródeł,

-   Wartość merytoryczna pracy, a w szczególności zgodność z tematem, użyta argumentacja, logika

wywodu oraz własne wnioski,

-   Styl oraz twórcze ujęcie tematu,

-   Formalny zapis pracy –  forma, standardy APA, estetyka pracy.



6. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r.

roku na adres:

Uniwersytet SWPS
ul. Techników 9, 40-326 Katowice,

z dopiskiem
“Biuro prodziekana do spraw studenckich -

Konkurs - esej psychologiczny”
lub mailowo na adres: olweus@swps.edu.pl

7. Prace zostaną ocenione przez jury złożone z członków Koła Naukowego Badań Relacji

Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS oraz zaproszonych specjalistów.

8. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na konferencji „Dni OLWEUSA”, która odbędzie się

w dniach 17 – 19. 04.2023 r. w siedzibie SWPS Katowice. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni

o wynikach konkursu drogą elektroniczną, na maila podanego w formularzu zgłoszeniowym.

9. Nagrody:

Wszystkim uczestnikom, którzy wezmą udział i spełnią wymagane kryteria, zostaną przyznane

punkty w systemie SONA (200p). Autorzy najlepszych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody

oraz:

- szansę na zaprezentowanie swojej pracy podczas konferencji naukowej dotyczącej zjawiska

bullyingu - „Dni OLWEUSA” , która odbędzie się w dniach 17 – 19. 04.2023 r. w siedzibie SWPS

Katowice.

- możliwość udziału w warsztatach dotyczących bullyingu (we wspólnie uzgodnionym terminie)

10. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru albumu, numeru telefonu

oraz adresu e-mail.

mailto:olweus@swps.edu.pl

