
 

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU  

o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US  

na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską) 

 

1. Cele konkursu  

Celem konkursu jest: 

a) propagowanie wiedzy z ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i jakości oraz gospodarki 

przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej.  

b) zwiększenie zainteresowania absolwentów aspektami aplikacyjnymi pisanych prac,  

c) wyłonienie szczególnie utalentowanych autorów prac dyplomowych w celu zachęcenia ich do 

zgłębiania wiedzy z ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, gospodarki 

przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej, oraz samodzielnego poszukiwania 

oryginalnych tematów, w ramach swojej  pracy badawczej, 

d) podniesienie jakości prac dyplomowych. 

 

2. Warunki uczestnictwa 

a) do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie z zakresu 

dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz gospodarka przestrzenna i 

geografia społeczno-ekonomiczna, obronione w roku akademickim 2020/2021, napisane pod 

kierunkiem promotorów zatrudnionych w Instytutach współpracujących z Wydziałem 

Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,  

b) prace obronione po terminie zgłaszania prac, wskazanym w punkcie 3, mogą być zgłoszone do 

kolejnej edycji konkursu. 

 

3. Procedura zgłaszania    

Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września  2021 

roku. Promotor może zgłosić maksymalnie 1 pracę licencjacką, 1 pracę inżynierską i 1 pracę 

magisterską, w każdej z trzech dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, 

gospodarka przestrzenna i geografia społeczno-ekonomiczna.  

Na dokumentację składa się: 

▪ wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją Promotora dotyczącą dyscypliny naukowej 

załączonej pracy dyplomowej (Załącznik 1), 



▪ oświadczenie autora pracy dotyczące zgody na udział w konkursie i publikację jego wyników 

(Załącznik 2), 

▪ 1 egzemplarz oprawionej pracy z oświadczeniem autora o samodzielnym napisaniu pracy oraz plik 

zawierający elektroniczną wersję pracy w formacie PDF (wysłany na adres 

dziekan.efz@usz.edu.pl), 

▪ recenzje promotora i recenzenta oraz wydruk protokołu sprawdzenia systemem w Jednolitym 

Systemie Antyplagiatowym, 

▪ zaświadczenie o ukończeniu studiów lub ustalonym terminie obrony pracy dyplomowej (nie 

późniejszym niż 30 września 2021). 

Złożona dokumentacja nie podlega zwrotowi, oprócz oprawionego egzemplarza pracy. 

 

4. Warunki rozstrzygnięcia konkursu 

a) praca zostanie oceniona przez członków Komisji Konkursowej, zwanej dalej Komisją,  

powołanej przez Dziekana WEFiZ US, 

b) dla każdej dyscypliny jest powoływana odrębna Komisja, 

c) członkowie Komisji, reprezentują określoną dyscyplinę naukową i są zatrudnieni w instytutach 

współpracujących z Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania, 

d) liczba członków Komisji jest uzależniona od liczby prac zgłoszonych na konkurs w danej 

dyscyplinie,  

e) członków  Komisji zgłasza z-ca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia, decydując o ich liczbie 

przy uwzględnieniu pkt 4d, 

f) Komisja wyłania ze swojego składu Przewodniczącego, który decyduje o sposobie pracy 

Komisji i ją koordynuje, w tym dokonuje przydzielenia zgłoszonych do oceny prac członkom 

Komisji kierując się zasadą, że osoba będąca promotorem pracy nie bierze udziału w jej ocenie, 

g) podkomisja oceniająca jedną pracę składa się z minimum trzech osób, 

h) wybierana jest 1 najlepsza praca licencjacka, 1 najlepsza praca inżynierska i 1 najlepsza praca 

magisterska w każdej z trzech dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu 

i jakości oraz gospodarka przestrzenna i geografia społeczno-ekonomiczna. Komisja może 

również przyznać wyróżnienia dla wybranych pozostałych prac w wymienionych trzech 

dyscyplinach, 

i) członkowie Komisji podejmują decyzję o wyborze laureatów konkursu większością głosów 

w  obecności co najmniej połowy członków Komisji, 

j) decyzja członków Komisji o przyznaniu nagrody jest dokumentowana w protokole z obrad i 

przedstawiona podczas ogłaszania wyników konkursu, 



k) autorzy prac nagrodzonych w konkursie otrzymują nagrody Dziekana WEFiZ US, a autorzy 

wyróżnionych prac dyplomy Dziekana WEFiZ US. Promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych 

prac otrzymują listy gratulacyjne Dziekana Wydziału, 

l) Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody, 

m) od rozstrzygnięcia Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana WEFiZ US w terminie 2 

tygodni od ogłoszenia wyników. Ostateczną decyzję, od której nie ma odwołania, podejmuje 

Dziekan. 

 

5. Kryteria oceny pracy 

a) Członkowie Komisji oceniają zgłoszone prace według następujących kryteriów: 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1 Oryginalność i aktualność tematu 0-2 

2 Metodyka badań (dobór danych i wykorzystane metody badawcze) 0-6 

3 Dobór i stopień wykorzystania literatury 0-3 

4 Praktyczna użyteczność pracy 0-2 

5 Strona językowa i formalna pracy 0-2 

 

b) dla każdej pracy wylicza się średnią z liczby punktów  przyznanych przez członków Komisji 

dla każdego kryterium oceny, a następnie sumuje się wyznaczone średnie uzyskując łączną 

liczbę punktów.  

c) łączna liczba przyznanych punktów decyduje o miejscu danej pracy w rankingu w 

poszczególnych kategoriach konkursu (prace  licencjackie, inżynierskie i  magisterskie  dla 

każdej  dyscypliny naukowej osobno), 

d) miejsce w rankingu stanowi podstawę  do przyznania nagrody lub wyróżnienia dla 

poszczególnych prac. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub większą 

liczbę prac decyzję o kolejności w rankingu podejmuje Komisja. 

 

 

6. Informacje dodatkowe: 

a) wyniki konkursu będą ogłoszone nie później niż do końca listopada 2021  na stronie 

internetowej WEFIZ US oraz fanpage Facebook Wydziału, 

b) laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia e-mailem lub 

telefonicznie, 



c) Dziekan  WEFiZ US jako organizator konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian 

w  regulaminie. W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzyga Dziekan WEFiZ US.  


