
Załącznik do Zarządzenia Rektora UEW nr 137/2020  

REGULAMIN 

I KONKURSU REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCAWIU 

NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE 

OBRONIONE W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU 

z dnia 1 września 2020 r. 

 

§ 1 

 

1. Organizatorem I konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

zwanego dalej Konkursem, jest Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego dalej Rektorem. 

 

§ 2 

 

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie 

przygotowane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 

i drugiego stopnia obronione w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. 

2. Konkurs odbywa się w siedmiu kategoriach: 

1) najlepsza praca inżynierska, 

2) najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną 

Ekonomia i finanse, 

3) najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Nauki 

o zarządzaniu i jakości, 

4) najlepsza praca magisterska z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną 

Ekonomia i finanse, 

5) najlepsza praca magisterska z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną 

Nauki o zarządzaniu i jakości, 

6) najlepsza praca licencjacka z programów studiów prowadzonych w języku angielskim, 

7) najlepsza praca magisterska z programów studiów prowadzonych w języku angielskim. 

 



§ 3 

 

1. Celem Konkursu jest:  

1) dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych przygotowywanych przez 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

2) promowanie nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie prac dyplomowych w drodze 

ich prezentacji i dyskusji naukowych m.in. podczas konferencji organizowanych przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, jak i publikacji w czasopismach Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 

3) pobudzanie inicjatyw do podejmowania przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu prac badawczych, 

4) promowanie rozwoju karier zawodowych i naukowych szczególnie uzdolnionych 

absolwentów. 

2. Rektor ustanawia nagrodę za najlepszą pracę dyplomową. Nagroda pieniężna za najlepszą 

pracę dyplomową w kategoriach określonych w § 2 ust. 2 wynosi 3 tys. złotych (brutto). 

3. Nagroda przyznawana jest po przeprowadzeniu Konkursu. 

 

§ 4 

 

1. Pracę dyplomową, zwaną dalej pracą, na Konkurs zgłasza promotor pracy.  

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez przesłanie przez promotora na adres 

e-mail: najlepszapraca@ue.wroc.pl  do dnia 30 września 2020 r.: 

1) karty zgłoszenia pracy dyplomowej (Załącznik 1), 

2) 1 egzemplarza pracy dyplomowej w wersji pdf, 

3) pisma promotora zawierającego rekomendację pracy dyplomowej, 

4) oświadczenia autora o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2) 

5) oświadczenia autora pracy dyplomowej/pracy dyplomowej utajnionej o wyrażeniu zgody 

na zgłoszenie pracy do Konkursu (Załącznik 3)  

6) oświadczenia Przedsiębiorstwa na zgłoszenie pracy dyplomowej utajnionej do Konkursu 

(Załącznik 4). 

3. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które otrzymały od promotora oraz 

recenzenta ocenę bardzo dobrą i które otrzymały od promotora i recenzenta w recenzjach 

przygotowanych przed egzaminem dyplomowym rekomendację jej zgłoszenia do Konkursu. 

4. Pracę do Konkursu można zgłosić tylko jeden raz. 

mailto:najlepszapraca@ue.wroc.pl


§ 5 

 

1. Rektor powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. Przewodniczącym Komisji 

jest Dziekan ds. Studenckich. W skład Komisji wchodzą: Dziekan Filii, dwóch nauczycieli 

akademickich reprezentujących dyscyplinę Ekonomia i finanse, dwóch nauczycieli 

akademickich reprezentujących dyscyplinę Nauki o zarządzaniu i jakości oraz jeden 

nauczyciel akademicki repezentujący dyscyplinę Technologia żywności i żywienia. 

2. Do zadań Komisji należy: 

1) ocena zgłoszonych do Konkursu prac, 

2) wybór laureatów Konkursu. 

3. Komisja może przyznać w każdej z kategorii oprócz jednej nagrody także maksymalnie dwa 

wyróżnienia za prace dyplomowe nadesłane na Konkurs. Wyróżnienia nie są honorowane 

nagrodami pieniężnymi. 

4. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie w danej kategorii. 

5. Obrady Komisji są tajne, a decyzje ostateczne. 

 

§ 6 

 

Procedura konkursowa przedstawia się następująco:  

1) ustalenie formalnej poprawności zgłoszonych na Konkurs prac przez Komisję, zgodnie 

z postanowieniami § 4 ust. 2 i rekomendowanie prac do następnych etapów Konkursu, 

2) dokonanie wyboru prac nagrodzonych oraz prac wyróżnionych przez Komisję spośród 

zgłoszonych do Konkursu, w oparciu o dokumentację, tj. egzemplarz pracy dyplomowej 

zgłoszonej do Konkursu, dwie recenzje (promotora oraz recenzenta sporządzone przed 

egzaminem dyplomowym), pismo promotora zawierające rekomendację pracy oraz 

dyskusję, 

3) Komisja może powołać dodatkowego recenzenta z Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu pracy zgłoszonej do Konkursu (wzór recenzji stanowi Załącznik 5),  

4) z posiedzenia Komisji przygotowywany jest protokół, którego treść podawana jest 

do publicznej wiadomości (wzór protokołu stanowi Załącznik 6).  

 

§ 7 

Dokonując oceny zgłoszonych do Konkursu prac, Komisja bierze pod uwagę w szczególności:  



1) oryginalność i aktualność podjętego problemu oraz sposób uzasadnienia jego podjęcia 

przez autora pracy, 

2) poziom merytoryczny pracy, 

3) zastosowane podejście metodyczne, z podkreśleniem ujęć nowatorskich oraz wkładu 

własnego autora, 

4) wartość naukową i/lub aplikacyjną badań,  

5) dobór literatury krajowej i obcojęzycznej,  

6) stronę edytorsko-redakcyjną pracy dyplomowej.  

 

§ 8 

 

1. Streszczenia nagrodzonych i wyróżnionych prac mogą być publikowane na stronie 

internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jeśli autorzy wyrażą na to zgodę. 

Jeśli praca obejmuje działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, która jest przedmiotem 

pracy dyplomowej, wymagana jest również jego zgoda. 

2. Nazwiska laureatów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 5 października 2020 r. 

4. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o uroczystym wręczeniu nagród do dnia 

7 października 2020 r. 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na niniejszy regulamin. 

 

§ 10 

 

1. Jednostką upoważnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Centrum Obsługi 

Dydaktyki i Spraw Studenckich, tel. 71 36 80 475. 

2. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2  nie będą poddawane procedurze 

konkursowej. 

 

 



Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 

 

Załącznik 1 – Karta zgłoszenia pracy dyplomowej 

Załącznik 2 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych 

Załącznik 3 – Zgoda na zgłoszenie pracy dyplomowej/ pracy dyplomowej utajnionej* do 

I  Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze 

prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

Załącznik 4 – Zgoda Przedsiębiorstwa na zgłoszenie pracy dyplomowej utajnionej do  

I  Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze 

prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

Załącznik 5 – Arkusz recenzji pracy dyplomowej 

Załącznik 6 – Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 



Załącznik  1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DYPLOMOWEJ 

I KONKURS REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCAWIU 

NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE 

OBRONIONE W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU 

1. Autor pracy dyplomowej  

(imię, nazwisko, numer indeksu) 

 

2. Tytuł pracy  

3. Kierunek studiów  

4. Kategoria pracy 

(inżynierska/licencjacka/magisterska) 

 

5. Data przystąpienia do 

egzaminu dyplomowego 

 

6. Podpis osoby zgłaszającej 

pracę dyplomową do Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie na 

najlepszą pracę dyplomową obronioną w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. 

Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 

71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: tel. +48 71 36 80 453, e-mail: 

iod@ue.wroc.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia 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, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi 

wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

konkursu, komunikacji związanej z udziałem w konkursie, wykorzystania mojego wizerunku 

na zdjęciach robionych na uroczystości wręczenia nagród do przygotowania relacji z konkursu 

na stronę internetową Administratora danych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez jeden rok od zakończenia konkursu a następnie 

będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.). 

6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez 

Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku z 

przeprowadzeniem konkursu oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych. 

7. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich 

danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, do momentu 

zakończenia rejestracji. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

………………………………………………………………  

Data i czytelny podpis 



Załącznik 3 

 

Zgoda na zgłoszenie pracy dyplomowej/ pracy dyplomowej utajnionej* do I Konkursu 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe 

obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

 

 

Oświadczam, że jako autor pracy dyplomowej/pracy dyplomowej utajnionej* wyrażam/ nie 

wyrażam zgody* na zgłoszenie do I Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu  przygotowanej przez mnie  i obronionej w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu pracy dyplomowej pod tytułem:   ………………………………………………….. 

przygotowanej pod opieką Promotora:…………………………………………………………. 

oraz na umieszczenie streszczenia niniejszej pracy na stronie internetowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

 

…....................................................                             …................................................... 

(miejscowość, data)                                                               ( podpis autora pracy) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 

 

Zgoda Przedsiębiorstwa na zgłoszenie pracy dyplomowej utajnionej do I Konkursu 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe 

obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do zgłoszenia, do I Konkursu Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu,  pracy dyplomowej o statusie praca utajniona pod 

tytułem:…………………………………………………………………………………………. 

przygotowanej przez Autora: …………………………………………………………………… 

pod opieką Promotora:………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

…....................................................                                …................................................... 

(miejscowość, data)                                                 ( podpis przedstawiciela Przedsiębiorstwa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 5  

ARKUSZ RECENZJI PRACY DYPLOMOWEJ 

I KONKURS REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCAWIU 

NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE 

OBRONIONE W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU 

TYTUŁ PRACY  

AUTOR PRACY  

DATA RECENZJI  

RECENZENT  

Oryginalność i aktualność podjętego problemu oraz sposób uzasadnienia jego podjęcia przez autora pracy  

(max. 5 pkt.) …………. pkt. 

(wymagany komentarz recenzenta)…………………………………………………………… 

Poziom merytoryczny pracy dyplomowej (max. 5 pkt.)……………pkt. 

(wymagany komentarz recenzenta)…………………………………………………………… 

Zastosowane podejście metodyczne, z podkreśleniem ujęć nowatorskich oraz wkładu własnego autora (max. 5 

pkt.) 

…………pkt. 

(wymagany komentarz recenzenta)…………………………………………………………… 

Wartość naukowa i/lub aplikacyjna badań (max. 5 pkt.)……………………pkt. 

(wymagany komentarz recenzenta)…………………………………………………………… 

Adekwatność doboru literatury krajowej i obcojęzycznej (max. 5 pkt.)…………………pkt. 

(wymagany komentarz recenzenta)…………………………………………………………… 

Strona edytorsko-redakcyjna pracy dyplomowej(max. 5 pkt.)………………….pkt. 

(wymagany komentarz recenzenta)…………………………………………………………… 

Łączna liczba 

punktów 
 

Podpis recenzenta  



Załącznik 6  

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 

I KONKURSU REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCAWIU 

NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE 

OBRONIONE W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU 

 

W dniu ………………… Komisja Konkursowa w składzie: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 

4) ……………………………………………………… 

5) ……………………………………………………… 

dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych zgłoszonych do I Konkursu Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 30 września 

2020 r. 

 

Do Konkursu zgłoszono ........ prac/e.  

 

Komisja Konkursowa nagrodziła:  

1) najlepszą pracę dyplomową w kategorii ……………………:  

Autor pracy 

Tytuł pracy 

Recenzent 

 

 

 

 

 


