
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 4 czerwca 2013 r. 

 
 

w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo                                        
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742) oraz § 50 ust. 2 pkt 4 statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały                   
Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia 
statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.)  

 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie określa zasady, 

zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ               
w Koninie, zwanym dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Rektor PWSZ w Koninie, zwany dalej „Organizatorem”.   
3. W imieniu Rektora konkurs przeprowadza Dziekan Wydziału przy pomocy Wydziałowej 

Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”. 
4. W skład Komisji wchodzi Dziekan Wydziału, jako Przewodniczący, dwóch członków 

wskazanych przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich Wydziału co najmniej ze 
stopniem naukowym doktora oraz przedstawiciel Samorządu Studentów.  

5. Konkurs przeprowadzany jest równolegle na trzech Wydziałach PWSZ w Koninie. 
6. Konkurs odbędzie się, jeśli do Dziekana zostanie zgłoszona minimum jedna praca 

spełniająca wymogi określone w regulaminie. 
7.  Konkurs przebiega w następujących etapach: 

1) do dnia wyznaczonego przez Dziekana Wydziału – zgłoszenie prac do konkursu; 
2) do dnia 30 września – wyłonienie laureata konkursu przez Komisję; 
3) ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom następuje podczas 

Inauguracji Roku Akademickiego. 
 

§ 2 
1. Rektor ustanawia nagrodę pieniężną za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale PWSZ     

w Koninie. 
2. Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu.  
 

§ 3 
1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci PWSZ w Koninie, którzy przygotowali                                            

i obronili pracę dyplomową na kierunku studiów prowadzonym przez dany Wydział                 
w danym roku akademickim.  

2. Biorąc udział w konkursie autor pracy (uczestnik) potwierdza, że wyraża zgodę na udział 
w konkursie na zasadach określonych w regulaminie. 
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§ 4 

1. Pracę do konkursu zgłasza promotor pracy po uzyskaniu zgody autora na zgłoszenie 
pracy.  

2. Jeden promotor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę z kierunku, na którym 
realizuje seminarium dyplomowe, ocenioną przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo 
dobrą. 

3.   Z konkursu Dziekan wyklucza prace autorstwa pracowników PWSZ w Koninie.  
 

§ 5 
1.  Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać: 

1) wniosek promotora zawierający informacje o autorze pracy, promotorze i recenzencie 
oraz temacie pracy dyplomowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do 
zarządzenia; 

2) jednostronicowe streszczenie pracy przez jej autora, wskazujące na jej utylitarne 
walory; 

3) pełny tekst pracy (zapisany na nośniku CD lub DVD w formacie PDF); 
4) dwie opinie o pracy (promotora i recenzenta), z tym że co najmniej jedna z opinii 

powinna akcentować utylitarne walory pracy lub przyczyny uznania pracy za twórczą, 
innowacyjną i zasługującą na szerokie rozpowszechnienie w otoczeniu społeczno-
gospodarczym, z którym PWSZ w Koninie współpracuje. 

2.   Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone                  

lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu. 
 

§ 6 
1. Z dniem przystąpienia do konkursu, uczestnik zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie              

na Organizatora licencję na korzystanie z pracy dostarczonej Organizatorowi wraz                   
z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do nieograniczonego w czasie korzystania            
i rozporządzania w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z działalnością 
promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do: 
1) wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej 

reklamowej, informacyjnej i usługowej, 
2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi, elektronicznymi, 
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na nośnikach elektronicznych, 
4) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych                         

i zamkniętych, 
5) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, 
6) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych          

i reklamowych, 
7) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet, 
8) najmu, dzierżawy i użyczenia. 

2. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora                   
z tytułu wykorzystania przez niego pracy zgłoszonej do konkursu. 
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§ 7 

1. Spośród autorów prac zgłoszonych do konkursu Komisja wyłania jednego laureata,                   
w głosowaniu tajnym, po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi 
pracami. 

2. Dla ważności podejmowanych rozstrzygnięć przez Komisję potrzebne jest kworum 
dwóch członków Komisji. 

3. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie 
Komisji. 

4. Komisja może zdecydować o niewyłonieniu laureata spośród autorów prac zgłoszonych           
do konkursu.  

 
§ 8 

1. Prorektor ds. Kształcenia koordynuje przebieg konkursu, w tym udziela wyjaśnień                    
w sprawie konkursu. 

2. Decyzję o unieważnieniu Konkursu podejmuje Rektor. Decyzja zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej Organizatora. 

 
§ 9 

Przy wyłanianiu laureata Komisja bierze pod uwagę w szczególności:  
1)  jakość merytoryczną pracy, w tym 

a) istotność tematu pracy, uzasadnienie jego podjęcia przez autora pracy, 
b) teoretyczną i praktyczną przydatność pracy, 
c) badania własne, 
d) oryginalność i innowacyjność pracy, 
e) edytorski poziom pracy, 
f) znajomość literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania; 

2)  nowatorski i twórczy charakter pracy. 
 

§ 10 
1. Każdy laureat otrzyma dyplom oraz nagrodę, o której mowa w § 2 ust. 1, niezwłocznie po 

ogłoszeniu wyników konkursu, na wskazany przez laureata rachunek bankowy.                      
Od nagrody pieniężnej zostanie pobrany zryczałtowany podatek  dochodowy w wysokości 
10% nagrody, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). 

2.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty 
elektronicznej o terminie i miejscu wręczenia nagrody. 

3. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej PWSZ w Koninie, 
niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.  

      4.  Praca laureata lub jej fragmenty, po korekcie redakcyjnej i za zgodą autora, może zostać 
opublikowana w formie wydawnictwa naukowego oraz umieszczona na stronie 
internetowej PWSZ w Koninie. 

 
§ 11 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia oraz Dziekanom 
Wydziałów. 
 

§ 12 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r. 
 
                      REKTOR 
          /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
RADCA PRAWNY             
/-/ Alicja Łukowska      
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Załącznik do zarządzenia Nr  31/2013 Rektora PWSZ 
w Koninie z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową 
w PWSZ w Koninie 

 

 

WNIOSEK  
O UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJLEPSZ Ą PRACĘ DYPLOMOW Ą 

 
 

1. Informacje o autorze pracy dyplomowej: 

1) Imię i nazwisko, numer albumu 

....................................................................................................................................................... 

2) Wydział, Kierunek, forma studiów 

...................................................................................................................................................... 

3) Data egzaminu dyplomowego i uzyskana ocena w pierwszym terminie 

...................................................................................................................................................... 

 

2. Informacje o promotorze i recenzencie pracy dyplomowej: 

1) Imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy 

....................................................................................................................................................... 

2) Imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy 

....................................................................................................................................................... 

 

3. Temat pracy dyplomowej: 

....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………........... 

 

 

.....................................................................           ....................................................................      

zgoda autora na zgłoszenie pracy do konkursu                                 promotor zgłaszający pracę do konkursu 

    (data, czytelny podpis)                            (data, czytelny podpis) 

 

 

Załączniki: 

1) jednostronicowe streszczenie pracy przez jej autora, wskazujące na jej utylitarne walory; 
2) pełny tekst pracy (zapisany na nośniku CD lub DVD w formacie PDF); 
3) dwie opinie o pracy (promotora i recenzenta). 
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