
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/21 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 7 lipca 2021 roku  

 

 

 

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką 

na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021 

 

§1. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę licencjacką jest Państwowa Uczelnia 

Zawodowa we Włocławku - Zakład Zarządzania, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek.  

2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują Jego Magnificencja Rektor Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku dr Robert Musiałkiewicz oraz Dyrektor ds. Rozwoju  

i Przedsiębiorczości Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości Jakub 

Girczyc. 

3. Partnerem wydarzenia jest Włocławskie Centrum Biznesu – Inkubator Innowacji  

i Przedsiębiorczości. 

4. Patroni medialni:  Radio Hit, Kujawy Media, TV Kujawy. 

5. Konkurs na najlepszą pracę licencjacką adresowany jest do absolwentów kierunku 

Zarządzanie PUZ we Włocławku, którzy złożyli egzamin dyplomowy w roku akademickim 

2020/2021 do dnia 01.07.2021 r.  

6. Celem Konkursu jest dążenie do stałego podnoszenia jakości kształcenia   

mogących stanowić wzór dla studentów PUZ we Włocławku, poprzez wyłonienie 

najlepszych prac licencjackich z zakresu zarządzania. 

7. Postępowanie konkursowe w oparciu o treść niniejszego Regulaminu – przeprowadza  

w zakresie swych kompetencji Komisja Konkursowa składająca się zarówno z pracowników 

Zakładu Zarządzania PUZ we Włocławku, jak i  przedstawicieli Włocławskiego Centrum 

Biznesu – Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. 



8. Informacje dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej PUZ we Włocławku 

pod adresem: https://puz.wloclawek.pl/aktualnosci/ 

9. Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad 

przyznawania nagród. 

 

§2. Warunki zgłoszenia  

1. Adresatami Konkursu są absolwenci kierunku Zarządzanie Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku, którzy złożyli egzamin dyplomowy w roku akademickim 

2020/2021 (do 1 lipca 2021 r.) 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.  

3. Przedmiotem konkursu jest praca licencjacka napisana na potrzeby złożenia egzaminu 

dyplomowego  w roku akademickim 2020/2021.  

4. Prace należy składać wyłącznie drogą mailową w formacie elektronicznym (PDF) w 

terminie do 31 lipca 2021 r. na adres: maja.koltonska@puz.wloclawek.pl,  wraz ze 

skanem wypełnionego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego 

regulaminu.  

 

§3. Kryteria oceny 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa, o której mowa w §1 punkt 7., 

zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami: 

1) oryginalność podjętego tematu pracy; 

2) poziom samodzielności pracy autora i indywidualny wkład pracy; 

3) jakość merytoryczna pracy; 

4) poprawność metodologiczna; 

5) poprawność językowa i edytorska pracy; 

6) dobór literatury; 

7) wkład wyników badań do praktyki zarządzania. 

2. Za każde z wymienionych kryteriów autor pracy otrzymuje punkty w skali od 1 do 5, przy 

czym 1 oznacza najniższy poziom, 5 – najwyższy. 

 

 

§4. Przebieg Konkursu 

1. ETAP I  (15.07.2021-31.07.2021): Zgłoszenie prac dyplomowych do Konkursu. 

https://puz.wloclawek.pl/aktualnosci/
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2. ETAP II (20.08.2021-30.08.2021): Ocena nadesłanych prac konkursowych przez 

członków Komisji  Konkursowej. 

3. ETAP III (31.08.2021): Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej PUZ we 

Włocławku pod adresem: https://puz.wloclawek.pl oraz na facebooku: Zakład Zarządzania 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku - Posty | Facebook.  

4. ETAP IV (04.09.2021): Wręczenie nagród dla zwycięzcy oraz prac wyróżnionych 

odbędzie się podczas oficjalnej uroczystości rozdania dyplomów PUZ we Włocławku. 

 

§5.  Nagrody   

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł. 

2. W Konkursie oprócz nagrody głównej zostaną przyznane 2 wyróżnienia o wysokości 300 

zł każde. 

 

 §6.  Postanowienia końcowe 

1. Konkurs na najlepszą pracę licencjacką ma charakter otwarty, a udział jest bezpłatny i 

dobrowolny .  

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2021 r. 

3. Wyniki Konkursu są niepodważalne. 

4. Komisja konkursowa jest właściwa w zakresie interpretacji postanowień niniejszego 

regulaminu.   
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Załącznik do  

Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę licencjacką 

na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021 

 

 

Zgłoszenie pracy do Konkursu na najlepszą pracę licencjacką  

na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021 

1) imię i nazwisko autora pracy i aktualne dane kontaktowe (tel., adres e-mail)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) imię i nazwisko promotora pracy 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3) temat pracy dyplomowej 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) w celach związanych  

z przebiegiem konkursu. 

 

……………………………………    …………………………………… 



          (miejscowość, data)                    (podpis) 
 
 
Udzielając powyższej zgody, przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Danych zawartych w formularzu jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we 

Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 (e-mail: 

kancelaria@puz.wloclawek.pl, tel. 54 231 60 80). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować  

w sprawach Państwa danych osobowych pod numerem telefonu 734 457 370, wysyłając 

korespondencję na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, ul. 3 maja 17, 87-800 

Włocławek lub iod@puz.wloclawek.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu określonym w powyższej zgodzie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny  

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  

5. Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub 

instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z zastrzeżeniem, że odwołanie zgody uniemożliwi dalszy udział w konkursie. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w 

celu profilowania. 

 

Podpis  
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