
Załącznik do zarządzenia Rektora nr 34/2021 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

  

Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe  

 

§ 1 

 

Głównym celem konkursu jest popularyzacja dziedzin i dyscyplin oraz wyników badań 

naukowych z następujących zakresów tematycznych:  

1) bezpieczeństwo wewnętrzne,  

2) ekonomia menedżerska, 

3) finanse i rachunkowość, 

4) pedagogika, 

5) pielęgniarstwo. 

 

§ 2 

 

W konkursie mogą brać udział prace dyplomowe absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zwanej dalej Uczelnią, napisane w ramach 

seminariów dyplomowych realizowanych na studiach stacjonarnych I i II stopnia na wszystkich 

kierunkach studiów złożone w roku akademickim 2020/2021 w terminie do 30 czerwca 2021 r.                         

i obronione do 31 sierpnia 2021 r. 

 

§ 3 

 

1. Prace dyplomowe na konkurs zgłaszają ich promotorzy, recenzenci lub autorzy do Działu 

Kształcenia.  

2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą. 

3. Zgłoszenie pracy na konkurs obejmuje:  

1) pracę dyplomową w formie elektronicznej,  

2) pismo  rekomendujące daną pracę zawierające syntetyczne dane o autorze i merytoryczne 

uzasadnienie przesłane przez promotora w formie elektronicznej, 

3) formularz zgłoszeniowy do konkursu na najlepszą pracę dyplomową z danego zakresu 

tematycznego (zgłoszenie promotora, recenzenta, autora pracy) – załącznik nr 1, 

4) oświadczenie autora – załącznik nr 2,  

5) upoważnienie do przekazania przelewu na konto – załącznik nr 3. 

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem i upoważnieniem do przekazania przelewu na 

konto autor przesyła pocztą tradycyjną do Działu Kształcenia.  

5. Zgłoszenie pracy na konkurs powinno nastąpić w terminie do 15 września 2021 r.  

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30 września 2021 r.  

 

§ 4 

 

1. Rektor powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej Kapitułą. W skład Kapituły wchodzą: 

przewodniczący oraz po dwóch nauczycieli akademickich do oceny pracy z danego zakresu 

tematycznego, w tym co najmniej jeden z nich powinien posiadać stopień doktora. 

2. Kandydatów do Kapituły proponują Dziekani w porozumieniu z Radami Wydziału.  



3. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może desygnować do zespołu osobę niebędącą 

pracownikiem Uczelni.  

4. W przypadku zasiadania w Kapitule promotora lub recenzenta pracy zgłoszonej do konkursu, 

osoba ta, decyzją przewodniczącego Kapituły zostanie wyłączona z prac nad wyłonieniem 

zwycięzców. 

5. Członkowie Kapituły pracują społecznie.  

 

§ 5 

 

1. Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu prac z uwzględnieniem:  

1) wartości merytorycznej pracy,  

2) oryginalności, innowacyjności,  

3) wiedzy autora z zakresu podejmowanej w pracy tematyki badawczej,  

4) przydatności praktycznej,  

5) umiejętności doboru i wykorzystania źródeł,  

6) znajomości literatury przedmiotu,  

7) strony formalnej pracy.  

2. Kapituła dokonuje wyboru najlepszej pracy z danego zakresu tematycznego  

z uwzględnieniem prac dyplomowych napisanych w ramach seminariów dyplomowych 

realizowanych na studiach stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021. 

3. Kapituła sporządza protokół zawierający wykaz zgłoszonych prac i ich autorów oraz krótkie 

uzasadnienie dokonanego wyboru nagrodzonych prac.  

4. Przewodniczący przedkłada Rektorowi protokół z prac Kapituły w terminie do dnia 30 

września 2021 r. 

5. Obsługę organizacyjno-techniczną konkursu prowadzi Dział Kształcenia.  

 

§ 6 

 

1. Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

2. Każdy zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 700 zł. 

3. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.  

4. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022.  

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni.  

6. Praca laureata lub jej fragmenty, po korekcie redakcyjnej i za zgodą autora, może zostać 

opublikowana w formie wydawnictwa naukowego oraz umieszczona w Bibliotece i na stronie 

internetowej Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu  

na najlepsze prace dyplomowe  

 

Zgłoszenie promotora, recenzenta, autora pracy* 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na najlepszą 

pracę dyplomową z zakresu tematycznego:  

 

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

 

 praca licencjacka  praca magisterska 

 

Zgłaszam do Konkursu na najlepsze prace dyplomowe pracę Pani/Pana: 

 

Dane osobowe 

Imię/Imiona i Nazwisko 
 

Telefon kontaktowy 
 

e-mail 
 

Dane dotyczące studiów 

Wydział 
 

Kierunek 
 

Dane dotyczące pracy konkursowej 

Tytuł pracy dyplomowej 
 

Imię i nazwisko promotora 
 

Ocena pracy dyplomowej 
 

Data egzaminu dyplomowego 
 

 

 

 

        ………………………………… 

          data i podpis zgłaszającego 

*niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu konkursu  

na najlepsze prace dyplomowe 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA 

 

1) Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe i akceptuję warunki 

zawarte w regulaminie. 

 

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

               data                    Czytelny podpis autora pracy konkursowej 

 

2) Oświadczam, że jestem autorem załączonej pracy dyplomowej oraz, że zgłaszając pracę do 

konkursu nie naruszam prac praw majątkowych osób trzecich.  

 

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

              data                    Czytelny podpis autora pracy konkursowej 

 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową zgodnie z art. 6 ust.1 lit.  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku  

z tym przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem moich danych osobowych będzie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, z siedzibą  przy ul. Sienkiewicza 50  

w Tarnobrzegu w imieniu której obowiązki wykonuje Rektor Uczelni. 

 Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu  

i archiwizacji dokumentacji konkursowej.  

 Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w oparciu o podane dane nie będą 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

 Posiadam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

 Posiadam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w sprawie nielegalnego przetwarzania danych osobowych. 

 Administrator danych osobowych Uczelni powołał osobę nadzorującą prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych Pana dr Piotra Szulicha, z którą można skontaktować się 

pod adresem: iodek@puz.tarnobrzeg.pl 

 

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

              data                    Czytelny podpis autora pracy konkursowej 



4) Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy dyplomowej dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. 

zm.). 

 

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

                data          Czytelny podpis autora pracy konkursowej 

 

5) Wyrażam zgodę na:* 

o publikację przez Uczelnię mojej pracy dyplomowej w całości lub we fragmentach,  

po korekcie redakcyjnej,  

o umieszczenie mojej pracy na stronie internetowej i w Bibliotece Uczelni. 

 

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

                data          Czytelny podpis autora pracy konkursowej 

 

 

*  odpowiednio zaznaczyć 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu konkursu  

na najlepsze prace dyplomowe  

 

 

        Tarnobrzeg, dnia ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZYWANIA 

PRZELEWU NA KONTO 

 

 

Nazwa Banku ............................................................................................................................... 

 

Nr konta bankowego  

__ __   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  

 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………………… 

                  Czytelny podpis autora pracy konkursowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* obowiązkowo należy podać numer konta bankowego w systemie NRB z 26 znakami cyfrowymi. 


