REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
VI EDYCJA

1. Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2015/2016 na
kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
psychologia, socjologia i praca socjalna.
2. Prace zgłaszane są w dwóch kategoriach:
a)

prac licencjackich

b)

prac magisterskich

3. Pracę do konkursu składa promotor. Jeden promotor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę
w jednej kategorii.
4. Pracę w kopercie z dopiskiem „KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ" należy
złożyć w sekretariacie prorektora ds. kształcenia (pok. 3239) do dnia 14 lutego 2017 r.
5. Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać:


1 egzemplarz pracy w formie pisemnej;



zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD);



jednostronicowe streszczenie pracy;



wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.asp.edu.pl);



oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych w regulaminie;



oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy;



recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora oraz recenzenta;



kopię wydruku z systemu Plagiat;



rekomendację pracy, przygotowaną przez promotora, zawierającą informacje o walorach
naukowych i ewentualnie aplikacyjnych pracy z uwzględnieniem następujących kryteriów:
–

oryginalność tematu,

–

zastosowana metodologia,

–

ocena przeprowadzonych badań,

–

trafność wniosków,

–

znaczenie społeczne wyników badań.

6. Prace do konkursu składane są najpierw w Instytutach, gdzie zostanie podjęta decyzja, które prace
będą przedłożone Kapitule.
7. Z każdego kierunku można złożyć do 2 prac magisterskich i do 2 prac licencjackich.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeśli wpłyną co najmniej trzy prace spełniające wymogi
formalne.
9. Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokonuje Kapituła złożona z profesorów APS.

10. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne ustalone przez Kapitułę
a) w kategorii prac magisterskich
I miejsce 1500 zł brutto
II miejsce 1000 zł brutto
III miejsce 500 zł brutto

b) w kategorii prac licencjackich
I miejsce 1000 zł brutto
II miejsce 700 zł brutto
III miejsce 400 zł brutto

c) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2017 r.
d) Decyzja o wyborze laureatów będzie podana w protokole obrad Kapituły i przedstawiona przy
ogłoszeniu wyników Konkursu.
e) O terminie ogłoszenia wyników Konkursu uczestnicy i promotorzy zostaną powiadomieni za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
f) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej APS.
g) Kapituła zastrzega możliwość nie przyznania żadnej nagrody.
h) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu Święta Uczelni w maju 2017 r.

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski

