
Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest pod patronatem Rektora oraz Prorektora ds. studenckich  

    i dydaktyki PWSZ w Płocku w dwóch kategoriach: 

kategoria I – prace licencjackie i inżynierskie 

kategoria II – prace magisterskie                      

               

2. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych      

    pierwszego i drugiego stopnia PWSZ w Płocku. 

 

3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje student w porozumieniu z promotorem pracy. 

 

4. Pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:  

         - 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej, 

         - jednostronicowe streszczenie pracy w języku polskim w wersji papierowej i   

            elektronicznej, 

         - zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (płyta CD),  

         - recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,  

         - wypełnioną Kartę zgłoszeniową, będącą załącznikiem do niniejszego Regulaminu,  

zawierającą oświadczenia kandydata o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o wyrażeniu 

zgody na jej udostępnianie.  

 

5. Kartę zgłoszeniową do konkursu można pobrać w sekretariacie Prorektora ds. studenckich      

    i dydaktyki oraz na stronie www.pwszplock.pl. 

 

6. Dokumenty wymienione w punkcie 4 należy złożyć w sekretariacie Prorektora ds. studenckich     

    i dydaktyki w terminie do 30 czerwca danego roku akademickiego.  Streszczenie  pracy w      

    języku polskim należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres:   

    sekretariatprorektorow@pwszplock.pl 

 

7. Konkurs odbędzie się (w ramach kategorii), jeśli wpłynie  minimum pięć prac 

spełniających wymogi formalne.  

    

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

§ 2 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 lipca danego roku akademickiego. 

 

2. Kapitułę Konkursu tworzą: 

         - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki lub osoba przez niego wyznaczona w sytuacji 

gdy jest promotorem  zgłoszonej do konkursu pracy. 

         - po dwóch nauczycieli akademickich z każdego wydziału, wyznaczonych przez 

dziekanów.  

            

 



3. Sekretarzem Kapituły Konkursu jest przedstawiciel samorządu studenckiego uczelni, który    

    nie wchodzi w skład Kapituły.  

 

4. Wyboru laureatów konkursu Kapituła dokonuje większością głosów, osobno dla każdej z 

kategorii. Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody. W przypadku nieprzyznania 

którejkolwiek z nagród w danej kategorii pieniądze przechodzą do puli nagród w następnym 

roku akademickim. 

 

5. Decyzja o wyborze laureatów (lub nieprzyznaniu nagrody) będzie podana w protokole        

    z obrad Kapituły. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PWSZ w 

Płocku. 

  

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne (osobno w każdej z 

kategorii) w następującej wysokości (netto): 

              I nagroda 1 000 zł (tysiąc złotych), 

             II nagroda   500 zł (pięćset złotych), 

            III nagroda   300 zł (trzysta złotych). 

 

 7. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy. 

 

 8. Wręczenie dyplomów oraz nagród pieniężnych odbędzie się podczas inauguracji roku  

      akademickiego następującego po roku w którym odbywał się konkurs. 

 

9. Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane w całości lub we fragmencie        

     w wydawnictwach naukowych  PWSZ w Płocku.  

 

 Wymogi regulaminowe pracy 

 §  3 

 

  1. Wymogi regulaminowe pracy dyplomowej 

Praca dyplomowa jest pracą:  

o wykonywaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,  

o podlegająca recenzji przez promotora,  

o napisaną na temat związany z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta. 

  2. Charakter pracy 

Praca dyplomowa  może mieć charakter:  

o badawczy - wykrywając nowe zależności, nowe aspekty zjawisk, 

o projektu - odnośnie proponowania nowych rozwiązań praktycznych.  

o studium o charakterze teoretycznym.  

 

  3. Wymogi merytoryczne 

       3.1. Praca powinna zawierać:  

o wyraźne określenie problemu teoretycznego lub empirycznego,  

o pogłębioną analizę ww. problemu, 

o zastosowanie określonej metody badawczej,  

o wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,  

o sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy,  

o odniesienia do dostępnej literatury przedmiotu.  



       3.2. Student przygotowujący pracę dyplomową powinien wykazać się umiejętnościami:  

o oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, w szczególności w przypadku 

prac teoretycznych,  

o samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowa-

niach naukowych,  

o diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie,  

o osadzenia problemu w literaturze, 

o zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,  

o prowadzenia logicznego toku wywodów, 

o stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy 

naukowej,  

o dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie opisywanych zjawisk 

(dotyczy prac ekonomicznych),   

o wyciągania właściwych wniosków,  

o czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej    

w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,  

o posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.  

  4. Wymogi formalne 

       Układ pracy:  

o standardowa strona tytułowa, 

o spis treści,  

o wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać 

przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody 

badawcze, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych 

rozdziałów pracy),  

o rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,  

o zakończenie (w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające 

z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych 

rozwiązań),  

o wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami 

opisu bibliograficznego,  

o w uzasadnionych przypadkach: wykaz tablic, wykaz rysunków (schematów, 

map, itp.), wykaz załączników.  

 

   5. Wymogi edytorskie 

        Maszynopis pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:  

o format arkusza papieru: A4 (pisane dwustronnie),  

o czcionka: Times New Roman,  

o wielkość czcionki podstawowej tekstu: 12 pkt,  

o wielkość czcionki w przypisach: 10 pkt, 

o odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,  

o marginesy:  

górny: 

dolny: 

lewy: 

prawy: 

2,5 cm, 

2,5 cm, 

2,5 cm, 

3,0            cm, 

http://www.studenci.ae.katowice.pl/pliki/strona_mgr.doc


o stosować justowanie   

o akapity wyróżnione wcięciem 0,5 – 0,8 cm,  

o począwszy od wstępu wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer 

znajduje się u dołu strony, 

o oprawa introligatorska „termobindowanie” – metoda klejona, okładki 

tekturowe miękkie. 

    6. Warunki najwyższej oceny pracy 

         Warunkiem uzyskania najwyższej oceny pracy dyplomowej jest wkład studenta pole- 

         gający na spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:  

o właściwie przeprowadzonych badaniach empirycznych i ich wyczerpującej 

interpretacji,  

o nowatorskim ujęciu badanego problemu,  

o kompleksowej, krytycznej analizie literatury przedmiotu.  

 

 

Przepisy końcowe  

 § 4 

    

   1. Od decyzji Kapituły w sprawie wyników konkursu uczestnikom przysługuje prawo   

       odwołania. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie (poparte konkretnymi  

      dowodami)  istotnego naruszenia procedur oceny pracy lub regulaminu konkursu. 

  

   2. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia oficjalnego   

      ogłoszenia wyników konkursu, do Rektora PWSZ w Płocku. Decyzję podejmuje Rektor  

      po rozpatrzeniu wniosku. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

    3. Wszelkich informacji dotyczących  konkursu udziela Prorektor ds. studenckich  

        i dydaktyki PWSZ w Płocku. 

 

    4. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora PWSZ           

        w Płocku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


