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Państwowy Frrndrrsz Rehabi1itacji osób Niepełtrosprart'nych LLprze.jurre
informuje, że olganizrrje xll edycję ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace
magistelskie i doktorskie - ',otwalte Drzwi''. Jęst to inicjatywa' która ma słuŹyć
zatówno środowiskom naukowym, absolwenton jak i osobom Niepełnosplawnynr'

Zebranię i zaplęzę1,ltowauię dolobku intęlęktualnego, rrowatorskich osiqgrrięÓ
czy dobrych praktyk (ua uloczystym wręczeniu nagród)' może pos.Iużyć plzy
planowaniu i opracowywarriu nowych c.lziałań na lfecf osób niepełnosprart'n'vc1r
w kolejnyclr latach' W Zwiafkll z powyższym. zwraca1ny się z gorącą prośb4 o ponroc
w dotarciu do szerokiego grona abso]wentów pochylających się nad tą problematykq'

Zgodrie z regulaminem konkursu umieszczofiym na stronie internetowe.j
PFRoN informujęmy. że:

} Uczestnikanri konkulsu są: absoll'enci stucliólv nagistelskich lub doktor.anckich
olaz osoby' któIe obloniły ptacę nagistęrską w i]lnyn tfybie podejnru.jący
problematykę osób Niepełnosprawnych (place Zosta]y oblonioDe na oce[ę
bardzo dobr.4 w okresie 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkulsu).

> Pracę możę zglaszać: dziekan wydzialu' dylęktoI instytutu' promotor iub
- lec€nzeEŁpr.acyaragisrerskĘLubdoktorskńj.

> Katęgorię plac to: 1) rehabi]itacja spoleczna' 2) ręhabil itacja zawodowa oraz
rozwiązalia techno]ogiczne służące osobom niepełnospla\łnym a takżę 3)
Iehabilitacja medyczna (dotyczy Iozwiązań mających wpływ na ]epsze
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życirr społecznym i zawodort'ynr)'

ż Za la1lepsze ptace przewidziane są lagrody pienięŹle.
} Do siedziby PFRoN w Warszawie nalęily złÓj.yć rrastępujące dokulnelrty

w wersji papierowej oraz e1ektrycznej (p.iytę cD/DvD)|
o PIacę w 1ęgzemp]arzu,



o
o
o

wypełniony i opatrzony podpisani formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik do niniejszego ogłoszenia,
streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków,
recenzje pracy,
na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywainym flamastlem)
tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. w przypadkrr plac o objętości
przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymaganę jęst przęsłanię dodatkowego
egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z $ 4 ust' 2 Ręgulaminu Konkursu.
Termin składania prac kończy się 29 lipca 20l5 roku'

Pmce nożna plzesyłać pocztą lub składać osobiście w kanceladi PFRoN w Warszawie.
Adres Siedzibv: Al. Jana Pa\ł'ła II 13.00-828 Warszawa.

Za pomoc i wszelkie działanie podjęte w poprzednich lataclr w celu rozplopagowania
tej iniciatywy olaz za zaangażowanie w tegorccną edycję uprzejmie dzięL.ujemy.
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