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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i przebieg konkursu na najlepszą 

pracę magisterską przygotowywaną w ramach studiowanego kierunku w Śląskiej Wyższej 

Szkole Medycznej w Katowicach. 

2. Przez pracę magisterską rozumie się obowiązkową pracę pisemną składaną na koniec 

ostatniego semestru studiów. 

3. Organizatorem konkursu jest Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

1) promowanie najlepszych absolwentów, 

2) rozwój umiejętności przedstawiania przez osoby studiujące wyników badań 

naukowych. Osiągnięcie tego celu odbywa się poprzez ocenę i wybór najlepszej pracy 

licencjackiej, 

3) zwiększenie atrakcyjności studiów. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

1. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora,  

ani ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo czy osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. Prawo do weryfikacji spełnienia powyższych warunków uczestnictwa 

przysługuje Organizatorowi.  

2. Uczestnikiem konkursu nie może być absolwent, który powtarzał w trakcie studiów 

semestr III lub IV. 

3. Uczestnikiem konkursu nie może być absolwent, który posiada już tytuł zawodowy 

magistra uzyskany na innym kierunku studiów. 

4. Zgłoszenia osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie będą brane pod uwagę. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym 

egzamin dyplomowy. 

 

§ 4 

Zasady zgłaszania prac w konkursie 

 

1. Do udziału w konkursie zgłaszać można wyłącznie prace badawcze.  

2. Do udziału w konkursie zgłaszać można wyłącznie prace napisane w języku polskim. 

3. Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4, jeden egzemplarz) i w wersji 

elektronicznej w formacie DOC lub PDF (na nośniku CD lub DVD) w formie identycznej, 

jaka jest wymagana do obrony pracy dyplomowej. 



4. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 

ul. Mickiewicza 29 

40-085 Katowice 

z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską” 

 

5. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża 

zgodę na: 

a) opublikowanie swojego imienia i nazwiska, tytułu i treści pracy w serwisie www 

Organizatora i materiałach promocyjnych, 

b) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku  

z uczestnictwem w konkursie. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych  

oraz ich poprawiania, 

c) wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora. 

6. Do pracy zgłaszanej na Konkurs dołącza się:  

1) formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) dla autorów prac,  

2) życiorys Autora pracy zawierający dane kontaktowe (numer telefonu kontaktowego, 

adres mailowy i adres do korespondencji). 

7. Prace i kopie dokumentów nadesłane na konkurs nie będą zwracane.  

 

§ 5 

Organizacja konkursu 

1. O dopuszczeniu pracy do konkursu decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej, 

oceniając spełnienie przez autora pracy wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Prace są oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą co najmniej  

3 osoby.  

3. Komisję Konkursową (w tym jej Przewodniczącego) powołuje Rektor. 

4. Oceniane będą prace obronione w okresie czerwiec – lipiec 2019r. 

5. Komisja rozstrzyga konkurs do 23 września 2019r. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 01.08.2019r.  

8. Lista laureatów oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone w serwisie www 

Organizatora. 

9. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora podczas inauguracji 

roku akademickiego 2019/2020. 

10. Jeżeli do Organizatora wpłynie poniżej 10 prac, konkurs może zostać unieważniony. 

Decyzja o ewentualnym unieważnieniu konkursu zostanie podana  

w serwisie www Organizatora. 

 

 

 

 



§ 6 

Przebieg konkursu 

 

1. Wśród kryteriów oceny prac badawczych w postępowaniu konkursowym Komisja bierze 

pod uwagę: 

a) gruntowność i wnikliwość opracowania tematu (w tym oryginalność problemu 

badawczego,   dobór źródeł i umiejętność ich wykorzystania, stopień realizacji 

założeń badawczych, kompletność analizy); 

b) poprawność metodologiczną i spójność kompozycyjną pracy; 

c) sprawność językową wywodu, poprawność stylistyczną i gramatyczną; 

d) poznawczą odkrywczość pracy i jej wkład do wiedzy o przedmiocie; 

e) oryginalność ujęcia tematu (lub inne szczególne walory pracy). 

2. Członkowie Komisji Konkursowej (po uwzględnieniu kryteriów zawartych w punkcie 1) 

oceniają poszczególne prace w skali 0-100 punktów. 

3. W przypadku, gdy wśród najwyżej ocenionych prac, co najmniej dwie uzyskały taką samą 

ocenę Komisji Konkursowej, o kolejności zajętych miejsc przez równorzędnie ocenione 

prace decyduje kolejność złożenia pracy. 

 

§ 7 

Nagrody 

 

1. Ostateczne decyzje w sprawie nagród podejmowane są (po przeanalizowaniu wyników 

punktowych) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej. Komisja ta może podjąć 

decyzję o nieprzyznaniu nagrody, jeżeli uzna, że taka decyzja jest uzasadniona poziomem 

prac zgłoszonych do konkursu. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne 

roszczenia z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 

2. Komisja ma możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.  

3. Nagrodę stanowi kwota pieniężna w wysokości 1111 zł (słownie: jeden tysiąc i sto 

jedenaście złotych).  

4. Od nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 3 przed wydaniem zwycięzcy, Organizator 

odprowadzi do urzędu skarbowego właściwego dla Organizatora 10% zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zwana 

dalej PDOF.  

5. Dodatkowymi nagrodami i wyróżnieniami mogą być nagrody rzeczowe lub kwota 

pieniężna o wartości/w wysokości do 400 zł (słownie: czterysta złotych). 

6. Wartość nagród, o których mowa w ust.5, wolna jest od podatku dochodowego zgodnie  

z art. 21 ust.1 pkt.68 ustawy o PDOF.  

7. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście, w terminie wskazanym przez 

Organizatora. 

 

 

 

 



§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks 

cywilny.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.  

W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu uczestnictwa 

w Konkursie. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu i harmonogramu konkursu,  

o czym powiadomi w serwisie www.  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę magisterską 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla autorów prac  

w konkursie na najlepszą pracę magisterską 
 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

Adres do korespondencji, telefon,  

adres e-mail 

 

 

 

 

 

Tytuł pracy magisterskiej 

 

 

 

 

 

Data obrony pracy magisterskiej 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Stosownie do § 4 ust.7, pkt.1 Regulaminu konkursu na najlepszą pracę magisterską 

oświadczam, że wyrażam zgodę na:  

a) udział w konkursie i akceptuję Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską; 

b) przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych; 

c) opublikowanie mojego imienia i nazwiska, tytułu i treści pracy w serwisie www 

Organizatora i materiałach promocyjnych; 

d) wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora konkursu. 

 

 

        ……………………………………… 

                         czytelny podpis 


