
Załącznik do Zarządzenia Rektora UEW nr 135/2022 

 

REGULAMIN 

KONKURSU REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCAWIU 

NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE 

OBRONIONE W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU 

z dnia 15 września 2022 r. 

 
 

§ 1 
 

1. Organizatorem  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. Konkurs organizowany jest corocznie, w formie kolejnych edycji. 

2. 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 31 października roku, w którym 

organizowany jest Konkurs. 

3. 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. Wysokość nagrody pieniężnej 

za  najlepszą pracę dyplomową w kategoriach wskazanych w § 2 ust. 3 określa Rektor w drodze 

zarządzenia. 

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 5 listopada roku, w którym odbywa się Konkurs: 

1) karty zgłoszenia pracy dyplomowej (Załącznik 1), 

2) jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji pdf, 

3) pisma promotora zawierającego rekomendację pracy dyplomowej, 

4) dwie recenzje (promotora i recenzenta sporządzone przed egzaminem dyplomowym), 

5) zgoda autora  na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2) 

6) zgoda autora pracy dyplomowej/pracy dyplomowej utajnionej na zgłoszenie pracy do Konkursu 

(Załącznik 3) 

7) zgoda 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. W skład Komisji wchodzą: Dziekan ds. 

Studenckich, 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. 

Przewodniczącym Komisji jest Dziekan ds. Studenckich. 

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 

 

1. W toku procedury konkursowej Komisja: 

1) bada formalną poprawność zgłoszonych na Konkurs prac, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 

i rekomenduje prace do następnych etapów Konkursu, 

2) w oparciu przedstawioną o dokumentację, tj. egzemplarz pracy dyplomowej zgłoszonej do 

Konkursu, dwie recenzje (promotora oraz recenzenta sporządzone przed egzaminem 

dyplomowym), pismo promotora zawierające rekomendację pracy przeprowadza dyskusję i 

dokonuje wyboru prac nagrodzonych oraz prac wyróżnionych spośród prac prawidłowo 

zgłoszonych do Konkursu,  

2. Komisja może  powołać  dodatkowego  recenzenta  z  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu 

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

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany 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, ze szczególnym uwzględnieniem 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, pod warunkiem wyrażenia przez autorów zgodę na ich 

opublikowanie. W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy utajnionej publikacja jej 

streszczenia wymaga również zgody przedsiębiorstwa, którego z działalnością związany jest 

przedmiot pracy dyplomowej. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje do 30 listopada roku, w którym odbywa się dana edycja 

Konkursu. 

3. Nazwiska laureatów Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu. 

4. Osoby  nagrodzone  informowane są o  terminie  wręczenia nagród w terminie pięciu dni roboczych 

od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

§ 9 
 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Rektor. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

 
§ 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 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 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 

 
 
 

 


