
  

 

 REGULAMIN  

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
 

§1. Postanowienia ogóle 

1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową, zwanego dalej „Konkursem”, jest Wyższa 
Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 
Warszawa, zwana dalej „Uczelnią”. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: 
„Regulaminem”). 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Uczelni. 
4. Konkurs odbywa się jednorazowo w danym roku akademickim. 
5. Konkurs adresowany jest do Absolwentów Uczelni, którzy złożyli egzamin dyplomowy w danym roku 

akademickim.  
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§2. Cele konkursu 

1. Celem głównym konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy dyplomowej - licencjackiej, 
inżynierskiej i magisterskiej, która powstała na Uczelni w danym roku akademickim oraz została 
obroniona w pierwszym lub drugim terminie egzaminu dyplomowego.  

2. Cele szczegółowe konkursu związane są z: 
a. promowaniem najlepszych prac dyplomowych o charakterze praktycznym, 
b. motywowaniem studentów ostatnich lat do tworzenia prac najwyższej jakości  

i o jak największym potencjale aplikacyjnym, 
c. ułatwianiem startu zawodowego Absolwentom Uczelni.  

 

§3. Czas i miejsce trwania konkursu 

1. Konkurs organizowany jest w siedzibie Uczelni. 
2. Konkurs trwa od 30 marca do 30 września w danym roku akademickim, którego dotyczy konkretna 

edycja konkursu.  
3. Rozstrzygnięcie każdej edycji Konkursu odbędzie się najpóźniej do dnia 30 listopada następnego 

roku akademickiego. 

 

§4. Przebieg konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
a. I etap – pozwala na wyróżnienie trzech prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, 
b. II etap – finałowy: z prac wyróżnionych w I etapie wybierana jest jedna najlepsza praca  

z każdego rodzaju tj. licencjacka, inżynierska i magisterska. 
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2. Wyniki I etapu opublikowane zostaną na stronie Uczelni do dnia 31 października.  
3. Wyniki II etapu opublikowane zostaną na stronie Uczelni do dnia 30 listopada.  

   
§5. Zgłoszenia do Konkursu 

1. Wniosek konkursowy wraz z wymaganymi załącznikami przygotowuje i składa, do Działu Nauki, 
Autor/ka pracy w terminie od 1 kwietnia do 30 września w danym roku akademickim.   

2. Na wniosek konkursowy składa się:  
a. Formularz zgłoszenia pracy do Konkursu – Załącznik nr 1 (w formie papierowej). 
b. Opinia promotora i potwierdzenie realizacji dyplomowego zadania praktycznego – Załącznik 

nr 2 (w formie papierowej). 
c. Artykuł według wzoru z Załącznika nr 3, przygotowany na podstawie pracy dyplomowej  

(w formie elektronicznej format .doc lub .docx). 
d. Praca dyplomowa (w formie elektronicznej format .pdf). 

3. Po sprawdzeniu kompletności wniosku konkursowego i uzupełnieniu danych na formularzu zgłoszenia 
pracy do Konkursu, Dział Nauki przekazuje go do Komisji Konkursowej, która realizuje następne etapy 
postępowania.  

4. Komisja konkursowa składa się z: 
a. Przewodniczącego 
b. Dwóch nauczycieli akademickich 
c. Dwóch przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.   

5. Członków komisji powołuje Prorektor ds. Nauki, a zatwierdza Rektor Uczelni. 
6. Wnioski konkursowe zostają zakwalifikowane do Konkursu gdy: 

a. Praca dyplomowa uzyskała średnią ocenę od promotora i recenzenta co najmniej dobrą plus.  
b. Autor/ka pracy obronił/a ją na ocenę bardzo dobrą na egzaminie dyplomowym.  
c. Wniosek konkursowy jest kompletny i został złożony w wyznaczonym terminie.  

7. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca organizację Konkursu wynosi 12 - po minimum 4 
zgłoszenia z poszczególnych rodzajów prac.  

8. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłosi się 
minimalna liczba uczestników, a także do zmiany terminów poszczególnych etapów. 

§6. Etap I 

1. Prace zakwalifikowane do I etapu podlegają ocenie w zakresie: 
a. Charakteru praktycznego - związanego z poziomem realizacji dyplomowego zadania 

praktycznego. 
b. Spójności. 
c. Estetyki. 
d. Języka.  

2. Lista rankingowa jest przygotowywana na podstawie średniej z ocen przyznanych w poszczególnych 
kategoriach przez każdego z członków Komisji Konkursowej na podstawie poniższych kryteriów oceny 
i umieszczonych w załączniku nr 4.  

3. Prace wyróżnione w I etapie publikowane są w ramach zeszytów naukowych Wyższej Szkoły Inżynierii 
i Zdrowia oraz w tej formie kierowane są do II etapu konkursu. 

4. Nagrody w tym etapie to:  
a. Dyplom wyróżnienia pracy dyplomowej. 
b. Egzemplarz zeszytów naukowych, w których opublikowany jest artykuł.  

5. Kryteria oceny prac w I etapie Konkursu znajdują się w Tabeli 1, poniżej. 

 

Tabela 1 Kryteria oceniania prac dyplomowych w I etapie Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. 

KATEGORIA 

OCENA 

1 2 3 
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Charakter 
praktyczny 

W pracy wykonano 
zadanie praktyczne, 
które nie stanowi 
istotnego wkładu w 
rozwój danej dziedziny 
lub stanowi niski 
poziom oryginalności.  
Realizacja zadania 
praktycznego  
przeprowadzona 
została w sposób 
pobieżny i niedokładny, 
a wyciągnięte wnioski 
są niekompletne lub 
mało szczegółowe 
i słabo 
przedyskutowane.  

Realizacja 
zaplanowanego zadania 
przeprowadzona została 
w sposób poprawny 
jednak nie wnosi dużego 
wkładu w rozwój danej 
dziedziny. Wnioski są 
wyciągnięte w sposób 
niepełny a ich dyskusja 
jest na średnim poziomie. 

Badania przedstawione 
w pracy są na wysokim 
poziomie i przedstawiają 
duży potencjał 
zastosowania 
opracowanych praktycznych 
rozwiązań w danej 
dziedzinie. Wnioski 
przedstawione w pracy są 
dobrze przedyskutowane 
i kompletne.  

Spójność 

Praca charakteryzuje się 
niskim poziomem 
spójności. Brak 
wprowadzenia do 
kolejnych rozdziałów 
i podrozdziałów oraz 
uzasadnienia 
podejmowanych treści.  

Praca jest spójna jednak 
zdarzają się w niej treści 
zawieszone 
i niezwiązane 
z głównym tematem. 
Niektóre fragmenty nie są 
odpowiednio 
wprowadzone i mogą 
powodować chaos w 
odbiorze informacji.  

Praca kompletna i spójna. 
Wprowadza w daną 
tematykę i cechuje się 
odpowiednią płynnością 
przejść pomiędzy 
poszczególnymi 
rozdziałami. Każda 
informacja jest 
wprowadzona w sposób 
przemyślany i spaja treść 
pracy.  

Estetyka 
Praca cechuje się niskim 
poziomem estetyki.  

Estetyka pracy jest na 
średnim poziomie.  

Estetyka pracy jest na 
wysokim poziomie.  

Język 

Praca napisana jest 
językiem, który zawiera 
np. błędy czy 
wyrażenia potoczne i 
nie jest dostosowany do 
poziomu pracy oraz jej 
praktycznego 
charakteru.  

Język, którym pisana jest 
praca świadczy o 
umiejętności doboru słów 
przez Autora/Autorkę 
jednak zdarzają się w 
pracy błędy językowe i 
terminologiczne.  

Praca napisana jest 
poprawnym, dostosowanym 
do poziomu pracy językiem. 
Autor/ka prowadzi 
czytelnika poprzez pracę w 
sposób sugerujący 
dojrzałość i poprawność 
językową dostosowaną do 
praktycznego charakteru 
pracy.  

 

§7. Etap II - Finałowy 

1. Prace zakwalifikowane do tego etapu podlegają ocenie przez Ekspertów z otoczenia społeczno-
gospodarczego powoływanych przez Komisję Konkursową na czas trwania tego etapu w danej edycji 
konkursu. 

2. Ekspert powołany w II etapie nie może być aktywnym członkiem Komisji Konkursowej.   
3. Eksperci na podstawie artykułu zamieszczonego w zeszytach naukowych Wyższej Szkoły Inżynierii  

i Zdrowia przyporządkowują pracom w poszczególnych kategoriach 1, 2 lub 3 punkty wypełniając 
załącznik nr 5 według kryteriów umieszczonych poniżej: 

a. 1 punkt - praca posiada umiarkowany potencjał aplikacyjny i rozwojowy dla danej dziedziny. 
b. 2 punkty - praca posiada wysoki potencjał aplikacyjny i rozwojowy dla danej dziedziny. 
c. 3 punkty - praca posiada najwyższy potencjał aplikacyjny i rozwojowy dla danej dziedziny.  
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4. Komisja Konkursowa przygotowuje listę zwycięskich prac dyplomowych w oparciu o oceny Ekspertów 
i umieszcza ją na stronie internetowej Uczelni oraz powiadamia zwycięzców drogą mailową  
na wskazany we wniosku konkursowym adres poczty elektronicznej. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§8. Nagrody 

1. Dla prac wyróżnionych w I etapie Konkursu przewiduje się: 
a. Dyplom wyróżnienia pracy dyplomowej. 
b. Egzemplarz zeszytów naukowych, w których opublikowany jest artykuł. 

2. Spośród Uczestników Finału Komisja Konkursowa, na podstawie listy rankingowej uzyskanych punktów, 
wybierze trzy osoby. 

3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody ufundowane przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia  
w Warszawie (Organizator Konkursu) za zwycięstwo w Konkursie: 

a. dla Autora/ki pracy licencjackiej i inżynierskiej −  nagroda „złoty indeks WSIiZ” na studia 
 II stopnia 

b. dla Autora/ki pracy magisterskiej – możliwość zatrudnienia na Uczelni w charakterze instruktora 
praktycznego przygotowania zawodowego, po spełnieniu warunków określonych przez 
Rektora.  

4. Niezależnie od przyznanych nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień 
 i dodatkowych nagród od Partnerów konkursu. 

5. Otrzymanie nagrody „złoty indeks WSIiZ” oznacza zwolnienie Laureatów Konkursu z opłaty czesnego 
za pierwszy rok studiów na wybranym kierunku studiów II stopnia, bądź kształcenia specjalistycznego  
(w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym). 

6. Nagrodę można wykorzystać w ciągu dwóch następnych lat akademickich, w których to laureat 
rozpocznie studia lub kształcenie specjalistyczne. 

7. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.  
8. Uruchomienie wskazanego przez Laureata kierunku studiów / kształcenia specjalistycznego uzależnione 

jest od minimalnej liczby zgłoszeń określonych dla danego kierunku studiów/kształcenia 
specjalistycznego w danym roku akademickim.  

9. Zwolnienie z opłat nie dotyczy sytuacji, w której Student powtarza dany semestr/rok kształcenia. 
Zwolnienie z opłaty możliwie jest po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych względem WSIiZ (tj. złożeniu 
kompletu dokumentów rekrutacyjnych w określonym terminie rekrutacji i podpisaniu umowy o warunkach 
odpłatności za studia oraz ślubowania). 

10. W przypadku nieuruchomienia studiów w danym roku akademickim, Organizator, na wniosek Laureata, 
przedłuży termin obowiązywania nagrody o okres konieczny do podjęcia studiów  
w kolejnym naborze. 

§9. Dane osobowe 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora  
do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym wydania przyznanych 
nagród oraz prezentacji imienia i nazwiska przy ogłoszeniu wyników. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści 
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 

3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu 
(tzw. RODO). 

 

§10. Prawa autorskie 

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi bezpłatnego prawa  
do korzystania z wizerunku uczestnika w celu umieszczenia relacji z przebiegu wydarzenia na stronie 
Organizatora (wsiiz.pl) oraz portalach społecznościowych Uczelni. 
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§11. Postanowienia Końcowe 

1. Wszelkie pytania, związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 
2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią 

a) załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia pracy do Konkursu  
b) załącznik nr 2 – Opinia promotora i potwierdzenie realizacji dyplomowego zadania 

praktycznego 
c) załącznik nr 3 – Wzór artykułu przygotowanego na podstawie pracy dyplomowej 
d) załącznik nr 4 – Arkusz oceny pracy dyplomowej w ramach I etapu Konkursu 
e) Załącznik nr 5 - Arkusz oceny pracy dyplomowej w ramach II etapu Konkursu 

 


