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ldea - poputaryzacja tematyki marketingu terytorialnego jako ważnego i przysztościowego
obszaru zarówno badań naukowych, jak i praktyki.

Cel - promowanie mtodzieży o zainteresowaniach i kompetencjach przydatnych w pracy na

rzeczmarketingu narodowego Potski.

TematYka - promocja ogólna - wizerunkowa (w tym promocja miast i regionów,
ksztattowanie wizerunku), gospodarcza (w tym promocja eksportu, napływu inwestycji), rolno-
spożywcza (promocja produktów i specjalności rolno-spożywczych, rozwój obszarów
wiejskich, agroturystyka), turystyczna (tworzenie i promocja produktów turystycznych,
wzmacnianie atrakcyjności turystycznej Potski i regionów), sportowa (promocja Potski przez
sport i promocja potskiego sportu), kulturalna i naukowa (w tym promocja ksztatcenia,
innowacyj ności oraz osiągnięć naukowych i kutturatnych ).

PrZebie§ - nad wytonieniem najlepszych prac czuwają Komisja Kwalifikacyjna, Komisja
Ekspertów i Rada Konkursu, wspóttworzone przez liczne instytucje administracji rządowej,
uczetnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorstwa wchodzące w sktad
prestiżowego grona wspótorganizatorów, patronów i pa rtne rów konkursu.

WYdarzenia - uroczysta gata finatowa, która rokrocznie odbywa się w grudniu w Patacu
Staszica w Warszawie, nateżącym do Polskiej Akademii Nauk z udziatem przedstawicieli
Kancetarii Prezydenta Rą ministerstw oraz reprezentantów Świata nauki. lmprezą
towarzyszącą jest konferencja naukowa ,,Promocja Potski - wyzwania przed nauką i praktyką"
stanowiąca platformęwymianydoświadczeń dot. probtematykipromocji Potski .

StatYSt}ka - zorganizowano 5 edycji, w trakcie których naptynęto 2żOpracmagisterskich,
z tej ticzby 42 osoby zostaty taureatami (2ó kobiet i 6 mężczyzn| , z 17 uczetni z catej Potski .



Tabela 1. Promotorzy z największą liczną nagrodzonych absolwentów

LlczBA
NAGRODZONYCH EDYCJE
ABSOLWENTÓW (LATA) KATEGORIE NAGRÓDPRoMoToR UczELNlA

Gospodarstwa Wiejskiego :,|,| ,,::': ":"i 
::it:.'|:

w Warszawie :,, : , , ,1;||7:,,. |,i,|;

dr hab. Janusz Sewerniak, prof. WSG WVższa Szkota Gospodarki 3 2010, 2011 2 nagrody MSif,,

w poznaniu

2 wyróżnienia

Tabela 2. Uczelnie wg liczby zdobytych nagród w konkursie ,,Teraz Polska Promocja"

LICZBA EDYCJE
UczELNlA NAGRÓD (LATA) KATEGoRIE NAGRóD

Uniwersytet Warszawski :, 
,i7:,,,,;'. 

2ffi7,2008, 2009, 2010 3 nagrody l główne, ll główna,

'' ,.' 2 nagrody MG, nagroda MNiSW2

Szkoła Gtówna Gospodarstwa Mejskiego , ?, _ 
2Ę6, 2009, 2010 nagrody ll gtówne, 2 nagrody lll gtówne,

wwa§zawie l ,, nagrodaMsiT,2wyróżnienia

Szkota Główna Handtowa w Warszawie i:';.:'§,|;: 2&7,2008, 2009, 2010 2 nagrody lll gtówne, 3 nagrody MG

Wyższa Szkota Gospodarki w Bydgoszczy ' ,3, , 2010, 2011 2 nagrody MSiT, wyróżnienie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , ż 2007, 2008 ll gtówna, wyróżnienie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu :,1 .3 , : l$Q/, 2@8, 201 1 l gtówna, 2 wyróżnienia

Uniwersytet Jagiettoński 2 2010,ż011 2 nagrody ll główne

UniwersytetMikotająKopernikawToruniu .: 2 . 7ffi9,7011 Nagroda MSZ, wyróżnienie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie '.1,1,, 2$10 Nagroda MRR

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ',]i, 1, 2009 wyróźnienie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1 2009 wyroznlenle

Uniwersytet Gdański 1..,,żafi wyróżnienie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza y1 P62n6niu : , t 2011 Nagroda MSZ

Uniwersytet Przyrodnicry w Poznaniu 1 2011 Nagroda MRiRń/

Uniwersytet Prryrodniczy we Wroctawiu ' 1 ż011 lllgłówna

Uniwersytet Szczeciński 1: 2011 wyróżnienie

Uniwersytet Śtąslti w Katowicach 1 ż011 Nagroda MRR
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

lnstrukcia:

Kartę nalezy wypełniaó w weĘi elektronicznej, zachowując oryginalne ustawienia i formatowania dokumentu.
Nie nalezy wypełniaó w wersji elektronicznej jedynie pól z szarym tłem. Pola te należy uzupełnió pq
wydrukowaniu dokumentu (odręczne podpisy oraz pieczęcie, bez których kańa jest niewaźna). Kańę
zgłoszeniową wraz z załącznikami naleźy pzesłaó na adres:

Fu ndacja Polskiego Godła Promocyj nego,,Teraz Polska"
ul. Górckiego 1 00_033 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs ,,Teraz Polska Promocja". Termin zgłaszania prac mija 15.10.2O12 r.

INFORMACJE O AUTORZE

Nazwisko, imię (imiona)

Autora(ki) pracy

Adres korespondencyjny:

ulica, nr domu/mieszkania

Kod pocztowy, miasto

Adres e-mail

Telefon kontaktowy



lNFoRMAcJE o UCZELN|/STUDIAGH

Pełna nazwa szkoły

Adres:

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy, miasto

kierunek studiów

Wydział lub inna jednostka
organizacyjna, na któĘ obroniono
pracę magisterską

INFORMACJE O PRACY

Tytuł pracy

Data obrony

Ocena na dyplomie magisterskim

Stopień naukowy, imię inazwisko

promotora pracy

Kontakt do promotora pracy

(obowiązkowo telefon i/lub e-mail,

ewent. adres korespondencyjny)

Stopień naukowy, imię i nazwisko

recenzenta pracy

ośWlADczENlA

Oświadczam, że informacje podane powżej sąprawdziwe.

Data iczytelny podpis
Autora(ki) Dracv:

Data, pieczęó i podpis Rektora/Dziekana lub pracownika
sekretariatu/dziekanatu uczeln i :

oświadczam, iż jestem Autoremlką pracy magisterskiej zgłaszanej do Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotycącą
promocji Polski i pnysługują mi do niej pełne prawa autorskie. lftvl. praca magisterska nie byh zgłaszana do lI edycji Konkursu
na najlepszą pracę magistersĘ dotyczącą promocji Polski. 7ałączona praaa magisterska na nośnikach eleffironicznych jest
tożsama z weĘą pzedstawioną do obrony na uczelni. Akceptuję Regulamin konkursu pod nazwą,,Teraz Polska Promocja". W
pnypadku wygranej w Konkur§e zgadzam się na publikację mojego imienia i nazwiska, z podaniem fiułu pracy, nazwy uczelni
onz kategońi i rodzaju pnyznanych mi nagród, a także streszczenia pracy i bio Autora/ki. Oświadczam, iż nie roszczę praw do
zwrotu mateńałów płzekazanych wraz 2 niniejszą kańą zgłoszeniową. Wyrażam zgodę na pzetwananie moich danych
osobowych na potneby pneprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr
133 ooz.883l.

)ata iczvtelnv podpis Autora(ki) pracy:



Skąd dowiedziałla się Pan/i o Konkurcie Teraz Polska Promocja? (proszę wybrać 1 opcję)

n od promotora/władz dziekańskich/ innych! pracowników uczelni

tr z ulotki lub plakatu

D od rodziny/ znajomych

tr z innego żródła (jakiego?)

z MEDIÓW:
studenckich (intemetowe pońale studenckie,U czasopisma studenckie, inne)

tr innych stron internetowych

tr innych gazet lub czasopism

tr innych mediów (np. radia, TV)

tr nie pamiętam

Czy szukał/a Pan/iaktywnie informacji nt. konkurców prac magisterskich?

! tak D nie

załaczniki:

1. Praca magisterska w wersji elektronicznej w formacie doc |ub 3. Oryginał lub potwierdzona za zgodność pzez uczelnię

pdf na nośniku CD lub DVD w ilości 2 sź, (Sekretariat studiów lub Dziekanat) kopia promotorskiej

2. Potwierdzona pżez uczelnię (Sekretariat studiów lub recenzji prac!, w szczególności zawierająca ocenę pracy

Dziekanat) kopia dyplomu magisterskiego lub wydane pzez 4. Notka biograficzna (tekst na okolo 700-1000 znaków)

uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat) zaświadczenie o 5. Streszczenie prary (tekst na około 700-,1000 znaków)

ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nie

wcześniej niż 1.01.201 1 r.


