
 

1 

  
 
 
 

Regulamin konkursu na pracę dyplomową „Zdążyć przed 
suszą” 

 
§ 1.  

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs na pracę dyplomową “Zdążyć przed suszą”, na Uniwersytecie Warszawskim w 

roku akademickim 2021/2022 zwany dalej „Konkursem”. 

2. Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia wyznaczona przez Rektora jednostka 

administracyjna UW  

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu; 

2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej pracę 

dyplomową wraz z recenzjami 

3) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, której praca dyplomowa została 

zgłoszona do Konkursu 

4) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę 

albo wyróżnienie. 

§ 2. 

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych, 

które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań 

problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub 

globalnych. W zakres możliwych rozwiązań wchodzą m.in. rozwiązania techniczne, 

(bio)technologiczne i prawne, programy edukacji publicznej lub szkolnej, projekty działań 

promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami 

etc. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany przez 

Zespół rektorski do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

 

§ 3. 
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Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów 

pierwszego lub drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 

jednolitych magisterskich, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

§ 4. 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie 

Warszawskim i obronione po 01.10.2021 r.  

3. Prace konkursowe zgłaszane są w trzech kategoriach: 

1) prace licencjackie; 

2) prace inżynierskie; 

3) prace magisterskie. 

4. Zgłoszona praca musi być umieszczona w systemie APD Uniwersytetu Warszawskiego i 

najpóźniej w dniu zgłoszenia winna mieć status “gotowa do obrony”. 

 

§ 5. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy dyplomowej wraz z 

recenzjami zawartymi w systemie APD oraz załącznikami, w terminie określonym w 

ogłoszeniu o konkursie. Formularz zgłoszeniowy złożony przed tym terminem lub po 

tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

2. Pracę dyplomową w formacie pdf, recenzje zawarte w systemie APD oraz załącznik do 

Regulaminu składa się w formie elektronicznej na adres e-mail klimat@uw.edu.pl.  

3. W przypadku zgłoszenia pracy dyplomowej, w której jest przynajmniej dwóch 

współautorów (por. Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim §46 ust. 6) 

należy wskazać osobę, która będzie reprezentować zespół w trakcie postępowania 

konkursowego. 

4. Zgłoszona praca wraz z załącznikiem podlega ocenie formalnej pod względem zgodności 

z Regulaminem przeprowadzanej przez wyznaczoną do obsługi Konkursu jednostkę 

administracyjną UW oraz ocenie merytorycznej przez komisję konkursową. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistych omyłek, przed 

przekazaniem pracy dyplomowej do oceny wzywa się Wnioskodawcę do odpowiednio: 

usunięcia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania wezwania.  

6. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawy formularza zgłoszeniowego oraz załączników 

kieruje się na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w załączniku nr 1 z 

informacją, że w przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, 

wniosek o udział w konkursie pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.  

 
§ 6.  
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1. Ocenę pracy dyplomowej przeprowadza komisja konkursowa. 

2. Komisję konkursową powołuje Rektor UW. Komisja składa się z co najmniej 10 i nie 

więcej niż 15 członków powoływanych spośród pracowników naukowych i dydaktyczno-

naukowych Uniwersytetu Warszawskiego różnych dyscyplin. Skład komisji konkursowej 

oraz przewodniczącego wyznacza Rektor, na wniosek Zespołu rektorskiego ds. ekologii 

i kryzysu klimatycznego.  

3. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są działać merytorycznie i bezstronnie. 

4. Skład komisji konkursowej jest jawny i podany do publicznej wiadomości. 

5. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza z udziału w pracach komisji konkursowej 

na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej, w stosunku do 

którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności i 

obiektywności. 

6. O wyłączeniu przewodniczącego komisji konkursowej rozstrzyga Rektor UW.  

7. Posiedzenia komisji są protokołowane przez przedstawiciela jednostki administracyjnej 

obsługującej konkurs. Protokół zatwierdza przewodniczący komisji konkursowej po 

zapoznaniu z nim członków komisji konkursowej i nie później niż 14 dni od dnia jego 

sporządzenia, przekazuje protokół do Rektora UW.  

8. Rektor UW po otrzymaniu protokołu ogłasza do publicznej wiadomości  na stronie 

internetowej Uniwersytetu Warszawskiego listę Laureatów.  

9. Ogłoszenie wyników konkursu następuje najpóźniej po 3 miesiącach od momentu 

zamknięcia terminu zgłoszeń.  

10. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 7.  

1. Głównymi kryteriami oceny prac są: 
1) interdyscyplinarność – zaproponowane rozwiązanie dotyczy więcej niż jednej 

dyscypliny nauki (0-5 punktów),  
2) związek pracy z „Agendą na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu 

Warszawskiego” (0-5 punktów), 
3) zasięg możliwego zastosowania zaproponowanych w pracy rozwiązań (lokalny, 

krajowy, międzynarodowy) (0-10 punktów), 
4) aplikacyjność rozwiązania – ocena kosztów osiągniecia rozwiązania (0-10 pkt.). 

2. Ocenę prac stanowi suma punktów przyznanych przez członków komisji konkursowej za 
poszczególne kryteria oceny 

3. Ocenę pracy dyplomowej odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji 

konkursowej. 

4. Na podstawie przeprowadzonej oceny prac dyplomowych komisja konkursowa 

sporządza listę rankingową.  

5. W przypadku równej liczby punktów między Uczestnikami, o ich kolejności na liście 

rankingowej decyduje przewodniczący komisji konkursowej. 

6. Komisja konkursowa sporządza opisowe uzasadnienie dokonanej oceny dla każdego 

z wniosków. 
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§ 8.  

 
1. Komisja konkursowa przyznaje nagrody i wyróżnienia w kategorii: praca magisterska, 
praca licencjacka, praca inżynierska. 

2. Suma nagród w konkursie wynosi 9000 zł, a o rozdziale nagród decyduje komisja 
konkursowa z zastrzeżeniem, że indywidualna nagroda nie może być wyższa niż 3000 zł. 

3. Komisja Konkursowa ma prawo nieprzyznania nagrody w kategoriach wskazanych par. 4 
ust.  

§ 9.  

Organizator ma prawo korzystać z prac konkursowych wyłącznie w celach związanych 
z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych, z których nie będzie 
czerpał bezpośrednich korzyści majątkowych. 

 

 

 

 

 

 


