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Regulamin Konkursu Prac Magisterskich
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
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Konkurs odbywa się corocznie i obejmuje prace magisterskie ukończone terminowo,
czyli do 30.09. w danym roku akademickim. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
magistranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:
 wartość merytoryczna pracy,
 umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego sformułowania wniosków,
 umiejętność stosowania nowoczesnych metod badawczych,
 ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
 poprawność językowa,
 jakość ilustracji kartograficznej.
W konkursie biorą udział obowiązkowo wszystkie prace magisterskie, które uzyskały na
obronie ocenę bardzo dobrą, zaś autor pracy uzyskał wynik bardzo dobry na egzaminie
magisterskim. Promotor i recenzent pracy magisterskiej są proszeni, aby zaraz po
zakończeniu obrony, przygotowali pisemnego uzasadnienia w formularzu recenzji oraz
o dopilnowanie, aby magistrant wypełnił formularz zgłoszenia do konkursu.
Zaraz po zakończeniu egzaminu magisterskiego i obrony pracy, magistrant powinien
wyrazić pisemnie gotowość uczestnictwa w finale, który odbędzie się w listopadzie
danego roku. Magistrant powinien wyrazić gotowość przygotowania referatu i posteru
na temat pracy magisterskiej, która została zakwalifikowana do konkursu (formularz
zgłoszenia w załączniku).
Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie prace do wyróżnienia kierują promotorzy i recenzenci do Rad
poszczególnych Instytutów oraz z ZCTiR. Rady Instytutów w terminie do 15.10. danego
roku kierują po dwie prace z każdego Instytutu oraz z ZCTiR do etapu drugiego.
Skierowanie pracy do etapu drugiego konkursu jest równoznaczne z jej wyróżnieniem,
którym jest udział w wydziałowej konferencji najlepszych prac magisterskich. Autorzy i
promotorzy wyróżnionych w konkursie prac uzyskują dyplomy.
Konferencja odbywa się w Auli im. prof. B. Krygowskiego, a dokładny termin
wyznacza każdego roku dziekan. Udział w konferencji biorą promotorzy i recenzenci
wyróżnionych prac, zaproszeni absolwenci oraz zaproszeni przedstawiciele ich rodzin.
Studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich biorą obowiązkowo udział
w konferencji finałowej Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich w ramach
seminarium. Osoby prowadzący seminaria magisterskie są proszone o takie
zaplanowanie zajęć, aby jedno z seminariów przeznaczyć na udział studentów w finale
Konkursu Prac Magisterskich.
W etapie drugim prace ocenia Jury powołane przez Dziekana WNGiG. W składzie Jury
nie mogą znaleźć się promotorzy ocenianych prac.
Podczas konferencji autorzy prac magisterskich skierowanych do drugiego etapu
wygłoszą krótkie referaty, w których przedstawią najważniejsze osiągnięcia uzyskane w
swoich pracach. Ponadto w ramach konferencji odbędzie się sesja posterowa, na której
zaprezentowane zostaną wszystkie wyróżnione prace magisterskie.
Jury oceniając prace magisterskie, referaty i postery przyznaje pięć pierwszych miejsc w
konkursie.
Dziekan WNGiG wydziela fundusz nagród wynoszący 3000,- złotych. Nagrodą
pieniężną wyróżnianych jest pięć pierwszych miejsc przyznanych przez Jury.
O rozdziale i wysokości nagród pieniężnych decyduje Jury.

