REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
ABSOLWENTÓW STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH W INSTYTUCIE STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO
Mając na celu uhonorowanie najlepszych absolwentów studiów anglojęzycznych Instytutu
Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych UWr ustanawia się trzystopniową
nagrodę w dwóch kategoriach za najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów
anglojęzycznych

w

Instytucie

Studiów

Międzynarodowych

obronione

w danym

roku

akademickim.
Kapituła konkursu
1. Do rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia laureatów powołuje się Kapitułę konkursu.
2. Kapitułę konkursu tworzą:
a) Dyrektor ISM jako przewodniczący Kapituły
b) samodzielni pracownicy naukowi – 2 przedstawicieli wybranych przez Dyrektora ISM.
c) niesamodzielni pracownicy naukowi – 2 przedstawicieli wybranych przez Dyrektora
ISM.
d) koordynatorzy programów międzynarodowych – 2 przedstawicieli wybranych przez
Dyrektora ISM z programów International Relations – Global Studies (I i II stopnia)
lub European Master Global Studies lub Erasmus+, którzy w danym okresie pełnią
swoje funkcje.
Z zastrzeżeniem, że w skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby, które pełniły funkcje
promotorów zgłaszanych prac dyplomowych.
Przewiduje się także możliwość wyboru członka Kapituły spoza Instytutu Studiów
Międzynarodowych na wniosek Dyrektora ISM.

Zgłoszenie do konkursu
1. Każdy promotor ma prawo zgłosić do konkursu jedną pracę dyplomową absolwenta
anglojęzycznych studiów stacjonarnych I stopnia (BA) i/lub jedną pracę dyplomową
absolwenta anglojęzycznych studiów stacjonarnych II stopnia (MA) International
Relations - Global Studies lub European Master Global Studies obronionych w danym
roku akademickim.
2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września danego roku akademickiego.
3. Promotor przedkłada pracę w wersji elektronicznej w formacie pdf. (format APD) wraz
z zeskanowaną wersją recenzji i wniosku (wzór stanowi załącznik nr 3) na adres:
wns.ism@uwr.edu.pl
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko absolwenci Instytutu Studiów Międzynarodowych
na Wydziale Nauk Społecznych z anglojęzycznych kierunków studiów stacjonarnych na
poziomie licencjackim i/lub magisterskim. Zgłaszane prace dyplomowe powinny być
ocenione na ocenę 5,0.
Termin posiedzenia Kapituły konkursowej
1.

Kapituła konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi do konkursu pracami
dyplomowymi w terminie do 31 października w głosowaniu podejmuje uchwałę
o przyznaniu nagród oraz w uzasadnionych przypadkach o wyróżnieniu.

2.

Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół.
Nagrody

1. Laureaci nagrody I-go, II-go i III-go stopnia w dwóch kategoriach za najlepsze prace
dyplomowe otrzymują statuetkę, dyplom i upominek Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Wyróżnieni otrzymują dyplomy i upominek Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wręczenie nagród i dyplomów
1. Wręczenie nagród i wyróżnień następuje podczas uroczystego spotkania w terminie
zaproponowanym przez Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr., jednak
nie później niż 30 listopada danego roku akademickiego. W wyjątkowych sytuacjach,
dopuszcza się także możliwość przeprowadzenia uroczystości w trybie zdalnym. Wówczas
nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez laureata lub osobę wyróżnioną.

Załącznik nr 1
Wrocław, … r.
Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej na najlepszą pracę dyplomową absolwentów studiów
anglojęzycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych UWr w
roku akademickim …
1. Członkowie Kapituły zostali powołani przez Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych (ISM)
2. W dniu … r. Kapituła obradowała w składzie:
-…
3. Podstawą prac Kapituły był Regulamin.
4. W terminie przewidzianym w regulaminie konkursowym, zgłoszono łącznie … prac z kierunku:
International Relations – Global Studies, w tym ze studiów I stopnia (BA) - … prac i ze studiów II stopnia
(MA) - … prac oraz z Programu European Master Global Studies - … prac (szczegółowy wykaz prac
w załączniku nr 2)
5. Wszyscy członkowie Kapituły zapoznali się wcześniej z pracami dyplomowymi absolwentów studiów
anglojęzycznych, zgłoszonymi do konkursu, recenzjami oraz wnioskami promotorów. Ocenę przeprowadza
się w oparciu o poniższe kryteria (Tabela 1). Wynikiem przeprowadzonej oceny będzie ostateczny ranking
wszystkich prac.
Tabela 1 Kryteria oceny prac dyplomowych
Kryterium

Punkty:
od 0 do 5

Uzasadnienie punktów

Oryginalny i nowatorski charakter
pracy dyplomowej
Warsztat metodologiczny
Układ pracy i strona formalna
Warunki stylistyczne i językowe
Poprawność oraz jakość merytoryczna
analizy i formułowanych wniosków
Dobór i jakość źródeł bibliograficznych
Łącznie:

6. Kapituła Konkursowa wyłoniła … laureatów nagród. Dokonała tego w drodze głosowania,
poprzedzonego dokładną analizą wszystkich prac oraz dyskusją nad nimi.

7. Nagrody otrzymują:
a) prace dyplomowe: I stopnia (BA)
- Nagroda I stopnia – … za pracę …. Praca została napisana pod kierunkiem …
- Nagroda II stopnia – … za pracę …. Praca została napisana pod kierunkiem ….
- Nagroda III stopnia – … za pracę …. Praca została napisana pod kierunkiem …

b) prace dyplomowe: II stopnia (MA)
- Nagroda I stopnia – … za pracę …. Praca została napisana pod kierunkiem …
- Nagroda II stopnia – … za pracę …. Praca została napisana pod kierunkiem ….
- Nagroda III stopnia – … za pracę …. Praca została napisana pod kierunkiem …

Przewodniczący Kapituły Konkursowej
…

Protokół sporządził
…

Załącznik nr 2

Wykaz prac dyplomowych na studiach anglojęzycznych zgłoszonych do konkursu na
najlepsze prace dyplomowe w Instytucie Studiów Międzynarodowych w roku akademickim
…
Autor

Tytuł pracy

Promotor

…

…

…

…

…

…

1.
2.

Załącznik nr 3
Wniosek dotyczący zgłoszenia absolwenta do nagrody Dyrektora Instytutu Studiów
Międzynarodowych za najlepsze prace dyplomowe na studiach anglojęzycznych w roku
akademickim …

Zgłaszam Panią/Pana … do nagrody Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych za
najlepsze prace dyplomowe na studiach anglojęzycznych w roku akademickim …
Tytuł pracy dyplomowej:

Uzasadnienie:

Podpis

