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RENOMIA AWARD IN DEVELOPMENT ECONOMICS

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci se
společností RENOMIA, a. s. vyhlašuje druhý ročník soutěže RENOMIA o nejlepší
studentskou práci, která se věnuje tématu souvisejícímu s ekonomickým rozvojem, chudobou
či nerovností. Vítězné práci bude udělena Cena RENOMIA v hodnotě 30 tisíc Kč.

Kdo se může do soutěže přihlásit
-

Úspěšný absolvent ekonomického studijního programu jakékoliv české univerzity,
který se ve své bakalářské nebo diplomové práci věnoval tématu souvisejícímu
s ekonomickým rozvojem, chudobou či nerovností.

-

Student nebo absolvent doktorského ekonomického studijního programu jakékoliv
české univerzity, který samostatně vypracoval nebo je hlavním autorem akademického
článku na téma související s ekonomickým rozvojem, chudobou či nerovností.

-

Bakalářské a diplomové práce a akademické články budou hodnoceny v jedné
kategorii a při jejich hodnocení bude přihlédnuto k úrovni studia žadatele.

Podmínky účasti v soutěži
-

Bakalářské a diplomové práce zaslané do soutěže musí být úspěšně obhájené mezi
lednem 2012 a listopadem 2012.

-

Akademické články musí být vypracované studenty doktorského studia nebo
úspěšnými absolventy doktorského studia, kteří studium ukončili mezi lednem 2012 a
listopadem 2012. V případě spoluautorského článku platí tato podmínka pro všechny
autory.

-

Práce zaslaná do soutěže představuje výsledky původního vědeckého výzkumu.

-

Práce je vypracovaná v anglickém, českém nebo slovenském jazyce.

Cena pro vítěze
-

Vítěz soutěže získá finanční odměnu ve výši 30 tisíc Kč.

-

Vyplacení odměny je vázáno na souhlas s publikací vítězné práce pořadatelem
soutěže.

Přihlášení do soutěže
-

Uzávěrka pro zasílání prací do soutěže je 30. listopadu 2012.

-

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 28. února 2013.

-

Soutěžní práce zasílejte na adresu chytilova@fsv.cuni.cz ve formátu pfd.

-

Společně s prací zašlete také vyplněnou přihlášku.

-

V případě dotazů kontaktujte PhDr. Julii Chytilovou, PhD. na chytilova@fsv.cuni.cz.

Kritéria hodnocení soutěžních prací
-

Práce zaslané do soutěže bude hodnotit odborná komise složená ze tří členů – dvou
zástupců akademické obce a jednoho zástupce společnosti RENOMIA, a.s.

-

Práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
o Originalita a důležitost výzkumné otázky
o Výběr vhodné metodologie pro její zodpovězení
o Odkazy na relevantní a aktuální literaturu
o Formální úroveň práce

Těšíme se na Vaši práci!
Julie Chytilová (IES FSV UK)
Michal Bauer (IES FSV UK a CERGE-EI)

