
Regulamin Konkursu prac dyplomowych  

na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej  

i Gospodarki Przestrzennej  

  
§1  

 Informacje ogólne  

  

1. Celem Konkursu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju studentów poprzez 

nagradzanie i wyróżnianie najlepszych prac dyplomowych; motywowanie do 

przygotowania prac na wysokim poziomie oraz podejmowania i kreatywnego 

rozwijania aktywności badawczej.   

  

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i 

Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

  

3. Konkurs odbywa się corocznie i obejmuje prace inżynierskie, licencjackie i 

magisterskie osób, które zdały egzamin dyplomowy do dnia 30 września, w 

poprzedzającym konkurs roku akademickim, a w przypadku prac inżynierskich do 28 

lutego w poprzedzającym konkurs roku akademickim.  

  

4. W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci i absolwentki studiów 

inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, zarówno stacjonarnych, jak i 

niestacjonarnych, których prace były pisane pod opieką promotorów Wydziału 

Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.  

  

5. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach, pod nazwami: “Konkurs prac 

inżynierskich na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej", “Konkurs prac licencjackich na Wydziale Geografii Społeczno-

Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej" oraz “Konkurs prac magisterskich na 

Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej", w 

regulaminie określnymi łącznie jako ,,Konkurs prac dyplomowych".   

  

6. Do Konkursu dopuszczone są wszystkie prace dyplomowe, które uzyskały 

ocenę bardzo dobrą.  

  

7. Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej ogłasza termin Konkursu Prac Dyplomowych corocznie najpóźniej do 

30 czerwca.  

  

§2   

Informacje o przebiegu procedury konkursowej  

  

1. Prace do Konkursu Prac Dyplomowych muszą zostać zgłoszone najpóźniej do 

na dwa miesiące przed wyznaczoną datą Konkursu.  

  

2. Pracę do Konkursu zgłaszać może promotor, przewodniczący egzaminu 

dyplomowego, recenzent w porozumieniu z autorem lub autor pracy licencjackiej, 

inżynierskiej lub magisterskiej (także absolwent Wydziału Geografii Społeczno-

Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej).  

  



3. Pracę należy nadsyłać w wersji elektronicznej (w formacie PDF) we wskazany 

w ogłoszeniu Konkursu sposób.  

  

4. Kapituła Konkursu reprezentowana jest przez jednego nauczyciela 

akademickiego każdego z zakładów i pracowni Wydziału Geografii Społeczno-

Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursu 

prac dyplomowych, którym jest prodziekan ds. Kształcenia.  

  

5. Zadaniem Kapituły jest sprawowanie merytorycznego nadzoru nad 

przebiegiem Konkursu.  

  

6. Zadaniem Komitetu organizacyjnego konkursu prac dyplomowych jest 

wsparcie techniczne i organizacyjne.   

  

7. Kapituła konkursu wyznacza corocznie 5 członków Jury ze swojego składu lub 

spośród pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej niebędących członkami Kapituły.   

  

8. Zadaniem Jury Konkursu jest ocena nadesłanych prac konkursowych i 

wyłonienie finalistów Konkursu.   

  

9. Promotor pracy zgłoszonej do konkursu nie może być członkiem Jury.  

  

10. W trakcie Konkursu oceniana jest praca dyplomowa wraz z załącznikami jako 

autonomiczne dzieło, zgłoszona za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu.   

  

11. Konkurs prac dyplomowych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i 

Gospodarki Przestrzennej odbywa się w dwóch etapach:  

  

Etap I – Kwalifikacje prac dyplomowych do Konkursu prac dyplomowych Wydziału 

Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

  

1. Przyjęcie zgłoszeń prac dyplomowych złożonych przez osoby wymienione w 

§2 ust. 2. wraz z niezbędnymi deklaracjami autora pracy dyplomowej: 

stanowiącymi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Obrady Jury Konkursu, podczas których odbywa się ocena nadesłanych prac w 

podziale na 3 kategorie, o których mowa w §1 pkt. 5. Na podstawie przyznanych 

ocen Jury Konkursu wskazuje finalistów Konkursu prac dyplomowych na 

Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.  

  

Etap II – Finał Konkursu prac dyplomowych Wydziału Geografii Społeczno-

Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

  

1. Otwarcie wydarzenia przez dziekana Wydziału Geografii Społeczno-

Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.  

2. Prezentacja zwycięskich prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich 

zakwalifikowanych do Finału Konkursu prac dyplomowych. Czas przewidziany na 

jedną prezentację to 15 minut. Podczas wystąpień uczestnicy Finału przedstawią 

najważniejsze osiągnięcia uzyskane w swoich pracach.  



  

§3  

Kryteria oceny w ramach Konkursu  

  

1. Zasadniczymi kryteriami oceny są:   

1. wartość merytoryczna pracy,   

2. umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania 

wniosków,   

3. dobór właściwych metod badawczych i umiejętność ich stosowania,   

4. znajomość literatury oraz umiejętność jej poprawnego cytowania,   

5. poprawność materiału ilustracyjnego, zwłaszcza kartograficznego,   

6. poprawność językowa i staranność edytorska,   

7. przydatność pracy do zastosowań w praktyce (kryterium nieobowiązkowe).  

  

§4  

Nagrody  

  

1. Dla zwycięzców Konkursu w każdej z 3 kategorii, o których mowa w §1 pkt. 5 

przewidziane są nagrody o łącznej wartości do 1000 zł.  

  

2. Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród w ramach dodatkowej 

puli nagród lub o przyznaniu jedynie jednej nagrody lub jedynie wyróżnień.  

  

3. Nagrody Jury za najlepszą pracę dyplomową otrzymują uczestnicy Konkursu prac 

dyplomowych, którzy uzyskali największą liczbę punktów.  

  

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór i wygłoszenie 

prezentacji podczas Etapu II, o którym mowa w §2 pkt. 9.  

  

§5  

Postanowienia końcowe  

  

1. Organizator zastrzega możliwość odwołania “Konkursu prac inżynierskich na 

Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej", 

“Konkursu prac licencjackich na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i 

Gospodarki Przestrzennej" lub “Konkursu prac magisterskich na Wydziale Geografii 

Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej” w przypadku małej liczby 

zgłoszeń.   

  

2. Wydarzenie odbywa się na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i 

Gospodarki Przestrzennej, a dokładny termin wyznacza każdego roku dziekan. Do 

udziału w finale Konkursu zapraszani są promotorzy i recenzenci wyróżnionych prac, 

absolwenci wraz z przedstawicielami ich rodzin, studenci ostatniego roku studiów w 

ramach seminariów dyplomowych oraz wszyscy inni chętni. Dopuszcza się 

możliwość zorganizowania finału Konkursu prac dyplomowych w formie hybrydowej 

lub zdalnej.  

  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:  



1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których 

nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w 

przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,  

2. niedoręczenie laureatowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Laureata 

danych (adresowych, nr konta) lub błędnym ich podaniem.  

  

  
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej do Konkursu Prac Dyplomowych WGSEiGP  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

Kierunek:  

Specjalnośd:  

Rok i tryb studiów:  

Rok akademicki:  

Promotor:  

Recenzent:  

Nazwisko i imię dyplomanta:   
  
  

Data i miejsce urodzenia:  

Miejsce stałego zamieszkania:  

Adres korespondencyjny:  
  

Telefon komórkowy:  

Email:  

Typ pracy: licencjacka / inżynierska / magisterska  

Temat pracy dyplomowej:  
  
  
  

Ocena z pracy:  
  

W związku ze skierowaniem mojej pracy na Konkurs prac dyplomowych deklaruję gotowośd 
przygotowania prezentacji dotyczącej mojej pracy dyplomowej, w przypadku, gdy zostanie 
ona nominowana do nagrody bądź wyróżnienia.   

Preferowana forma wystąpienia:   
• zdalna   
• kontaktowa  

Data i podpis dyplomanta:  
 

  

 



  
Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych  

  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z 

dnia 4 maja 2016 r.) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.  

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt 

mailowy iod@amu.edu.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu 

na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wypełnienie Formularza 

zgłoszeniowego do Konkursu  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.poz.1668 z 

późn. zm.).  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 50 lat.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do 

Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich 

przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa jest obligatoryjne.  

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

  

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

Data i podpis  
 

mailto:iod@amu.edu.pl

