
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/21 

Rektora PUZ we Włocławku 

z dnia 11 maja 2021 r 

Regulamin konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską  

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021  

§ 1. 

Regulamin określa zasady konkursu o nagrody dla absolwentów Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku za najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską w roku 

akademickim 2020/2021. 

 

        § 2. 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uczelnia - Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku;  

2) poziom studiów – stopień danego kierunku, np. studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia;  

3) nagroda – uznanie za najlepszą pracę licencjacka, inżynierską lub magisterską 

gratyfikowane w formie pieniężnej; 

4) absolwent – student, który złożył egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021 

w terminie zgodnym z tokiem studiów; 

5) Komisja – jedna z komisji konkursowych ds. oceny prac licencjackich, inżynierskich 

i/lub magisterskich, powołana przez Rektora odrębnie w ramach każdego z Instytutów. 

 

§ 3 

1. Nagrody dla absolwentów za najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską 

przyznawane są na każdym poziomie i kierunku studiów. 

2. Kryteria oceny prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich są określone w skali 

punktowej i mają na celu wybór najlepszej pracy.  

3. Nagroda przyznawana jest jednemu absolwentowi na danym poziomie i kierunku 

studiów, którego praca licencjacka, inżynierska lub magisterska znajduje  

się na pierwszym miejscu pod względem liczby punktów według kryteriów określonych  

w danym Instytucie/ Zakładzie, zgodnie z załącznikami nr 1 - 3 do niniejszego 

regulaminu, przy czym: 



a) Załącznik nr 1 określa kryteria wyboru najlepszej pracy licencjackiej w roku 

akademickim 2020/2021 w Instytucie Humanistycznym 

b) Załącznik nr 2 określa kryteria wyboru najlepszej pracy licencjackiej/inżynierskiej  

w roku akademickim 2020/2021 w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych, 

c) Załącznik nr 3 określa kryteria wyboru najlepszej pracy licencjackiej/magisterskiej  

w roku akademickim 2020/2021 w Instytucie Nauk o Zdrowiu 

 

4. Wyboru najlepszej pracy na danym kierunku i poziomie dokonuje Komisja właściwa  

dla danego Instytutu. 

5. Każda Komisja określa szczegółowe zasady swojego działania w zakresie 

przeprowadzenia konkursu, wybiera przewodniczącego oraz sporządza protokół  

po zakończeniu postępowania konkursowego. 

6. Wyboru najlepszych prac dokonują właściwe Komisje na podstawie prac wskazanych 

przez ich promotorów 

7. Warunkiem przyjęcia pracy do oceny przez właściwą Komisję jest uzyskanie przez 

studenta oceny za pracę 5,0 (bardzo dobry) oraz zdanie przez niego egzaminu 

dyplomowego w pierwszym terminie tj. zgodnie z § 53 Regulaminu studiów Uczelni. 

8. Ocena za pracę stanowi uśrednioną ocenę promotora i recenzenta danej pracy. 

9. W sytuacji niezdania egzaminu dyplomowego przez studenta w pierwszym terminie, 

jako najlepszą wyznacza się kolejną pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską, 

zgodnie  

z wykazem opracowanym przez właściwą Komisję. 

10. Nagrodę za najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską przyznaje Rektor. 

Wartość nagrody wynosi 1.250,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 

złotych). 

         

§ 4. 

1. Ustala się następujący terminarz działań w zakresie wyłonienia laureatów konkursu  

o nagrody za najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i/lub magisterską: 

1) Powołanie poszczególnych Komisji na wniosek każdego Dyrektora Instytutu  

w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku. 

2) Przekazanie przez promotorów prac celem uczestnictwa w konkursie  

do przewodniczącego właściwej Komisji w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku. 



3) Rozstrzygnięcie przez poszczególne Komisje wyników konkursu o nagrody  

za najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską w terminie do dnia 20 

lipca 2021 roku. 

4) Przedłożenie Rektorowi PUZ protokołów z posiedzeń Komisji wraz z listami 

nagrodzonych absolwentów za najlepszą pracę licencjacką, inżynierską  

lub magisterską w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku. 

2. Wypłata nagród absolwentom następuje do dnia 15 września 2021 roku. 

 

§ 5. 

1. Nagrody finansowane są ze środków przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa 

Doskonałości”, Zadanie nr 10 „Nagrody dla najlepszych studentów i  absolwentów” 

(umowa nr MEiN/2021/150/DIR/DID z 12 kwietnia 2021 r.).         

2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od nagród pobiera się zryczałtowany podatek 

dochodowy w wysokości 10%. 

3. Nagrodzonym wypłaca się kwotę pomniejszoną o 10% podatku od wygranej.  

 

 


