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HARMONOGRAM KONKURSU PRAC DYPLOMOWYCH
NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNIYCH I GEOLOGICZNYCH
w roku akademickim 202012021
Konkur"s Prac Magisterskich na WNGiG
I

.

Zestawienie bardzo dobrych prac magisterskich na podstawie bazy USOS
do 13 tistopada 2020 r.

-

pracownicy BOS

2.

Przekazanie listy bardzo dobrych prac ich Promotorom. Kontakt Promotor6w
z Autorami/Autorkami prac w celu przekazania informacji o konkursie i zasadachjego
przeprowadzania: l6-20 listopada 2020 r.

3.

Przesylanie przez Absolwent6w i Absolwentki zgloszenia udzialu w konkursie
(wg formularza) na adres e-mail koordynatora konkursu do 30 listopada 2020 r.

4.

Przesylanie przez Absolwent6w i Absolwentki prezentacji w PowerPoint z autorskim
komentarzem - calo56 nagrana w MS Teams (film l5 min) oraz posteru (wg wzoru)
na adres e-mail koordyratora konkursu do l6 gmdnia 2020 r. Zamieszczenie nagrai
i poster6w na stronie www WNGiG: 2l grudnia 2020 r.

5.
6.

Powolanie Jury konkursu: 4 gnrdnia 2020 r.

7.

Ocena prac dyplomowych przez czlonk6w Jury:.7- 23 grudnia2020; posiedzenie kapituty

Przekazanie przez koordynatora konkursu czlonkom Jury prac dyplomowych i ich recenzj i
(w wersji pdf, prry zapewnieniu anonimowoSci): 7 grudnia 2020 r.

konkursu 7 stycmia 2021 r.

8.

Final konkursu prac magisterskich: 14 stycnia 2021 r.

Konkurs Prac Licencjackich na WNGiG

l.

Zestawienie bardzo dobrych prac licencjackich na podstawie bary USOS
do 13 listopada 2020 r.

2.

Przekazanie listy bardzo dobrych prac ich promotorom. Kontakt Promotor6w
z Autorami/Autorkami prac w celu przekazania informacji o konkursie i zasadach jego
przeprowadzania: l6-20 listopada 2020 r.

3.

Przesylanie przez Absolwent6w i Absolwentki zgloszenia udzialu w konkursie
(wg formularza) na adres e-mail koordynatora konkursu do 30 listopada 2020 r.

4.

Przesylanie przez Absolwent6w i Absolwentki prezentacji w PowerPoint z autorskim
komentarzem - calo56 nagrana w MS Teams (film l5 min) oraz posteru (wg wzoru)
na adres e-mail koordynatora konkursu do l6 grudnia2020 r. Zamieszczenie nagnh
i poster6w na stronie www WNGiG: 2l grudnia 2020 r.

5.
6.

Powolanie Jury konkursu: 4 grudnia 2020 r.

7.

Ocena prac dyplomowych przez czlonk6w Jury: 7- 23 gn:dnia2020; posiedzenie kapituly
konkursu 7 stycnia 2021 r.

8.

Final konkursu prac licencjackich: l4 stycmia 2021 r.

-

pracownicy BOS

Przekazanie przez koordynatora konkursu czlonkom Jury prac dyplomowych i ich recenzj i
(w wersji pdf, prry zapewnieniu anonimowo6ci): 7 grudnia 2020 r.
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Konkurs Prac Iniynierskich na WNGiG
I

.

2.

Zestawienie bardzo dobrych prac in2ynierskich na podstawie bary USOS
marca 2021 r.

-

pracownicy BOS do

5

Przekazanie listy bardzo dobrych prac ich promotorom. Kontakt Promotor6w
z Autorami/Autorkami prac w celu przekazania informacji o konkursie i zasadach jego
przeprowadzania: 8-12 marca 2021 r.

3.

Przesylanie przez Absolwent6w iAbsolwentki zgloszenia udziafu w konkursie
(wg formularza) na adres e-mail koordynatora konkursu do l9 marca 2021 r.

4.

Przesfanie przez Absolwent6w i Absolwen&i prezentacji w PowerPoint z autorskim
komentarzem - calo56 nagrana w MS Teams (film 15 min) oraz posteru (wg wzoru)
na adres e-mail koordynatora konkursu do 5 kwietnia 2021 r. Zamieszczenie nagrah
i poster6w na stronie www WNGiG: 8 kwietnia 2021 r.

5.
6-

Powolanie Jury konkursu: 25 marca2021 r.

7.
8.

Przekazanie przez koordynatora konkursu czlonkom Jury prac dyplomo*ych i ich recenzji
(w wersj i pdf, przy zapewnieniu anonimowo6ci):29 marca 2027 r.
Ocena prac dyplomowych przez czlonk6w Jury: 29 marca - 14 kwietnia 2021; posiedzenie
kapituly konkursu l5 kwietnia 2021 r.
Final konkursu prac in2ynierskich'.22 kwtetnia202l r.
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