
 

REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE ABSOLWENTÓW 

STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 

NA KIERUNKACH ZWIĄZANYCH Z NAUKAMI O BEZPIECZEŃSTWIE 

 

 

Zamierzając uhonorować najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów I i II 

stopnia związanych z naukami o bezpieczeństwie, realizowanych na Wydziale  

Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ustanawia się trójstopniową 

nagrodę za najlepszą pracę dyplomową w danej kategorii obronioną w danym roku 

akademickim.  

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady konkursu na najlepszą dyplomową pracę licencjacką lub 

magisterską o tematyce z zakresu nauk o bezpieczeństwie, zwanego dalej 

„Konkursem”. Praca dyplomowa powinna być napisana w języku polskim 

 

§ 2. 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia, na kierunkach 

związanych z naukami o bezpieczeństwie, realizowanych na Wydziale Nauk 

Społecznych, który obronił pracę licencjacką lub magisterską w roku akademickim 

danej edycji konkursu. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 30 

września, każdego roku. Dokumentacja dotycząca zgłoszonej do konkursu pracy 

dyplomowej musi być dostarczona do Sekretariatu Instytutu Studiów 

Międzynarodowych do dnia 5 października włącznie. 

 

§ 3. 

1. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje promotor pracy po uzyskaniu zgody 

autora na zgłoszenie pracy.  

2. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały od promotora oraz 

recenzenta ocenę bardzo dobrą.  

3. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.  

 

§ 4. 

Zgłoszenie powinno obejmować:  

1. jeden egzemplarz pracy magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie 

DOC lub PDF);  

2. kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);  

3. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel 

pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie będzie brane pod 

uwagę przy ocenie pracy;  



4. zaświadczenie wydane przez władze Wydziału, potwierdzające uzyskaną ocenę 

pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.  

5. wydruki recenzji sporządzonych przez promotora i recenzenta podpisane przez 

promotora. 

 

§ 5. 

1. Do rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia laureatów Rada ISM powołuje Kapitułę 

Konkursu. 

2. Kapitułę Konkursu tworzą:  

a) Dyrektor ISM jako przewodniczący Kapituły 

b) Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Bezpieczeństwie jako 

wiceprzewodniczący 

c) 2 samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych – powołanych przez 

Radę ISM.  

d) 3 niesamodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych – powołanych 

przez Radę ISM. 

3. W przypadku samodzielnych i niesamodzielnych pracowników naukowych 

wszyscy powinni być związani z dyscypliną naukową nauk o bezpieczeństwie. 

4. Członek Kapituły Konkursu, który pełnił funkcję promotora zgłaszanej pracy 

dyplomowej, wyłącza się z oceny tej pracy. 

 

§ 6. 

1. Członkowie Kapituły Konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu 

pracami dyplomowymi podejmują w głosowaniu decyzję o przyznaniu nagród 

oraz w uzasadnionych przypadkach o wyróżnieniu na podstawie listy 

rankingowej w terminie do 31 października. 

2. Ocena prac dyplomowych dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:  

- oryginalny i nowatorski charakter pracy, 

- warsztat metodologiczny, 

- układ pracy i strona formalna, 

- warunki stylistyczne i językowe, 

- poprawność oraz jakość merytoryczna analizy i formułowanych wniosków, 

- dobór i jakość źródeł bibliograficznych. 

3. Za każde kryterium praca dyplomowa może uzyskać od 0 do 5 pktów. 

4. Na podstawie ustalonych wyników punktowych sporządza się listę rankingową 

laureatów. Kapituła Konkursu może nie przyznać nagrody danego stopnia. 

5. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół (wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).  

 

§ 7. 

1. Laureaci nagrody I-go, II-go i III-go stopnia w obu kategoriach za najlepsze 

prace dyplomowe otrzymują statuetkę, dyplom i upominek Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

2. Wyróżnieni otrzymują dyplomy i upominek Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 



 

 

 

§ 8. 

Wręczenie nagród i wyróżnień następuje podczas uroczystego Absolutorium dla 

absolwentów danego rocznika Wydziału Nauk Społecznych. W wyjątkowych 

sytuacjach, dopuszcza się także możliwość przeprowadzenia uroczystości w trybie 

zdalnym. Wówczas nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez laureata 

lub osobę wyróżnioną. 

 

Dyrektor 

Instytutu Studiów Międzynarodowych 

(-) Prof. UWr dr hab. Krzysztof Kociubiński 

 

Przewodniczący 

Rady Dyscypliny Naukowej 

Nauk o Bezpieczeństwie 

(-) Prof. UWr dr hab. Piotr K. Marszałek 

 


