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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA w PoZNANIU
Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych

Zarz4dzenie n 1 -2021 /2022

Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych

z dnia 8 listopada?02l r.

w sprawie zrniany zan4dzena nr 4-202012021 z dnia 12 listopada 2020 r. dotycz4cej zasad
przeprowadzania konkursu prac magisterskich, licencjackich oraz inzynierskich

na Wydziale Nauk Geograficmych i Geologicznych

Na podstawie $ 3 pkt. I .7. Statutu Uniwers).tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie
z kt6rlrn do podstawowych zadai, Uniwersytetu rale2y stwarzanie warunk6w
do wszechstronnego rozwoju student6w i doktorant6w; zarz4dzam, co nastgpuje:

$1
Wprowadzam zmiany w Regulaminie konkursu prac magisterskich, licencjackich oraz
inzynierskich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, stanowi4cego zal4cznik
nr I do niniejszego zarz4dzenia:

1. w pkt. 2 Regulaminu zmiana treSci zapisu z'.,,Konkurs odbywa sig corocznie i obejmuje
prace magisterskie oraz licencjackie os6b, kt6re zdaly egzanin dyplomowy do dnia
15 puidziemik4 w poprzedzaj4cym konkurs roku akademickim, a w przypadku prac
inZynierskich do 28 lutego w danym roku akademickim" na: ,,Konkurs odb),wa si9
corocznie i obejmuje prace magisterskie oraz licencjackie os6b, kt6re zdaly egzunin
dyplomowy do dnia 30 wrzeinia, w poprzedzaj4cym konkurs roku akademickim,
a w przypadku prac inZynierskich do 28 lutego w danym roku akademickim".

2. wpkt.5.1 Etap l. usunigcie zapisu: ,,Zachowana jest zasada anonimowo6ci prac i recenzji
poprzez usunigcie danych Autor6w, Promotor6w i Recenzent6w oraz wprowadzenie
kod6w".

$2
Tekst ujednolicony Regulaminu konkursu prac magisterskich, licencjackich oraz irzynierskich
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych stanowi zal4cznik nr 1 do niniejszego
zarz4dzenia.

$3
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Dziekan

ul. Bogumila Krygowskiego 10, Collegium Geographicum, 6l -680 Poznari

tel_ +48 61829 6l I I

wngig@amu.edu.pl

Wydzialu Nauk i Geologicznycht*.
Prof.
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UNlwsnsyrrr Iu. Aoeua MICKIEWICZA w PoZNANIU
Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych

Zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia Dziekqna WNG|G nr I -202112022 z dnia 8 listopada 2021 roku

Regulamin konkursu prac magisterskich, licencjackich oraz iniynierskich
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

(tekst ujednolicony)

Celem konkursu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju student6w i doktorant6w poprzez
nagradzanie i *yr62nianie najlepszych prac dyplomowych; motywowanie do przygotowania prac
na wysokim poziomie oraz podejmowania i keatyrvnego rozwijania aktywno6ci badawczej.

Konkurs odbywa sig corocmie i obejmuje prace magisterskie oraz licencjackie os6b, kt6re zdaly
egzamin dyplomo*y do dnia 30 wrze6nia, w poprzedzaj4cym konkurs roku akademickim,
a w przypadku prac in2ynierskich do 28 lutego w danym roku akademickim. W konkursie mogq
wzi4t, u'dzial Absolwenci i Absolwentki studi6w magisterskich, licencjackich oraz in2ynierskich,
zar6wno stacjonamych, jak i niestacjonamych. W trakcie konkursu oceniana jest praca dyplomowa,
jako autonomicme dzielo. Ocenie nie podlegajq czas trwania i wyniki studi6w.

Konkursy organizowane s4 oddzielne, pod nazwami: ,,Konkurs Prac Magisterskich na lYydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych", ,J(onkurs Prac Licencjackich na ll/ydziale Nauk Geograficznych

i Geologicmych" oraz ,J{onkurs Prac ln2ynierskich na Wydziale Nauk Geografcznych
i Geologicznych", w regulaminie okeSlnymi l4cznie jako ,,konkurs prac dyplomowych".
Przewodnicz4cym/Przewodnicz4c4 Kapituf Konkursu Prac Dyplomowych jest Prodziekan ds.

ksztalcenia. Do konkursu dopuszczone s4 wsrystkie prace dyplomowe, kt6re uzyskaly oceng bardzo

dobr4, niezale2nie od innych osi4gnig6 (takich, jak Srednia ze studi6w czf ocena z egzaminu

magisterskiego).

Zasadnicze kryeria oceny prac dyplomowych stanowi4:
o wartoS6 merytorycma prucy
. umieigtno56 ujgcia problemu badafi i logicznego sformulowania wniosk6w
o umiejgtnoS6 stosowania adekwatnych do podjgtego problemu metod badari
o okeSlenie i realizacja celu badari
o samodzielno56 w przygotowaniu ilustracji itabel
o poprawnoS6 jgzykowa
o jako56 opracowari graficmych (w tym kartograficznych).

Konkurs odbywa sig w trzech etapach.

5.1. f,tap l. - z systemu USOS w Biurze Obsfugi Studenta generowane jest zeslawienie prac
dyplomowych, kt6re uzyskaly oceng bardzo dobr4. Lista prac wytypowanych do konkursu
przekrzznt zostaje ich Promotorom, kt6rzy nastgpnie przekazuj4 Absolwentom iAbsolwentkom
informacjg o zakwalifikowaniu pracy do wydzialowego konkursu prac dyplomowych oraz ojego
regulaminie. Absolwenci zainteresowani udzialem w konkursie przesylaj4 formularz zgloszenia
(Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia Dziekana llNGiG nr 4 -2020/ 2021 z dnia 12 listopada 2020 r.) na
wskazany w formularzu adres e-mail koordynatora konkursu. Koordynator, na podstawie zgloszeri
potwierdzaj4cych udzial Absolwenta/Absolwentki w konkursie, przygotowuje dla czlonk6w Jury
(w formie elektronicznej, format pdf.) prace dyplomowe wraz z recenzjami.

ul. Bogumila Krygowskiego 10, Collegium Geographicum, 6l-680 Poman

tel. +48 61829 6l I t
wngig@amu.edu.pl
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UNIWERSyTET IM. ADAMA MrcKswrcza w PozNeuru
Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych

5.2. Etap 2. Dziekan WNGiG powoluje Jury konkursu prac dyplomowych, skladaj4ce sig
z nauczycieli akademickich (w przypadku konkursu prac magisterskich profesor6w, a prac
licencjackich i in2ynierskich profesor6w oraz adiunkt6w), niebgd4cych Promotorami zgloszonych
do konkursu prac. Czlonkowie Jury po otrzymaniu prac od koordynatora konkursu kwalifikuj4
do trzeciego etapu 10 prac dyplomowych z kaZdej kategorii, tj. magisterskich, licencjackich
oraz inZynierskich. Prace podlegaj4 ocenie zgodnie z przyjgtymi kryteriami (formularz oceny
prac, zal. l.). Skierowanie pracy do trzeciego etapu konkursu jest r6wnomacme z jej
wyr62nieniem, kt6rym jest udzial w finale wydzialowego konkursu najlepszych prac
dyplomowych. AutorzJ i Promotorzy wyr62nionych prac otrzymujq dyplomy.

5.3. Etap 3. - obejmuje final wydzialowego konkursu prac dyplomowych, kt6rego termin wymacza
Dziekan. Final konkursu odbyrva sig w Auli Collegium Geographicum lub w formie zdalnej w MS
Teams. Udzial w nim jest otwarty dla calej spoleczno6ci akademickiej, a takZe
dla Absolwent6w i Absolwentek oraz zaproszonych przedstawicieli ich rodzin. Obowiqzkowo
bior4 w nim udzial studenci uczgszczajqcy na seminaria magisterskie, licencjackie oraz
in2ynierskie. Osoby prowadz4ce seminaria dyplomowe proszone sq o takie zaplanowanie zaj96,
aby jedno z seminari6w przeznaczyt, na udzial student6w w rozstrzygnigciu konkursu prac
dyplomowych.

Finaliici i Finalistki konkursu prac przedstawiaj q ich zaloilenia iwyniki w formie prezentacj i

oraz posteru (opracowane wg wzoru organizatora konkursu i przeslane do koordynatora konkursu
we wskazanym w harmonogramie konkursu terminie). Prezentacje odbyrvaj4 sig w formie:

o stacjonarnej: poprzez przedstawienie zakesu pracy (15 min) w ramach konferencj i
w Auli oraz udzial w sesji posterowej (wystawa poster6w trwa 2 tygodnie: jeden tydzief
przed oraz jeden tydzieri po dacie finalu konkursu);

lub

. zdalnej: poprzez przygotowanie nagrania prezentacji w PowerPoint z komentarzem Autora./
Autorki w MS Teams (film l0 min) oraz posteru. Filmy i postery zostaj4 zamieszczone
na stronie intemetowej WNGiG na minimum jeden tydzieri przed dat4 finafu konkursu.
Podczas finafu konkursu zorganizowanego za po6rednictwem MS Teams prezentowane s4
wszystkie wyr62nione prace dyplomowe w formie l0 minutowych film6w.

Czlonkowie Jury oceniaj4 prezentacje i poster (formularz oceny prezentacji, al. 2.),

W finale konkursu Jury na podstawie oceny pracy dyplomowej, przygotowanej prezentacji i posteru
(formularz oceny koicowej w finale, zal. 2.) przyznaje nagrody dla 5 prac oraz decyduje o rozdziale
i wysoko5ci nagr6d pienig2nych.

Dziekan WNGiG wydziela fundusz nagr6d wynosz4cy w Konkursie Prac:

o Magisterskich: 3.000,00 zl

o Licencjackich: 1.500,00 zt

o In2ynierskich: 1.500,00 zl.

ul. Bogumila Krygowskiego 10, Collegium Geographicum,6t-680 Pomafl

tel. +48 61829 6l I I

wngig@amu.edu.pl
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ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Collegium Geographicum, 61-680 Poznań 
tel. +48 61829 61 11 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Dziekana WNGiG nr 4 -2020/2021 z dnia 12 listopada 2020 r. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY DYPLOMOWEJ  
DO WYDZIAŁOWEGO KONKURSU PRAC DYPLOMOWYCH 

Rodzaj pracy (właściwy   
podkreślić) 

magisterska licencjcka inżynierska 

Promotor  

Recenzent  

Autor pracy - absolwent  

Kierunek studiów  

Specjalność  

Tryb studiów 
(właściwy podkreślić) 

stacjonarny niestacjonarny 

Data egzaminu 
dyplomowego 

 

Tytuł pracy dyplomowej: 

W związku ze skierowaniem mojej pracy na Wydziałowy Konkurs Prac Dyplomowych deklaruję udział 
w tym konkursie oraz przygotowanie posteru i prezentacji pracy zgodnie z regulaminem konkursu. 
Wyrażam też zgodę na opublikowanie na stronie www oraz w mediach społecznościowych WNGiG 
tytułu mojej pracy wraz z nazwiskiem i imieniem w protokole z finału konkursu, jak również 
prezentacji pracy w formie przygotowanego przeze mnie nagrania (filmu) oraz posteru. 

 
 
Data i podpis Autora/Autorki pracy dyplomowej: ……………………………………………………….. 

Formularz (podpisany skan) należy przesłać na adres e-mail koordynatora konkursu prac.  
Funkcję tę pełni Pani Katarzyna Skiba, e-mail: katarzyna.skiba@amu.edu.pl, 
Dział ds. dydaktyki 
Biuro Obsługi WNGiG 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Collegium Geographicum 
ul. Bogumiła Krygowskiego 10 
61-680 Poznań 
tel. 61 829 6244 
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ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Collegium Geographicum, 61-680 Poznań 
tel. +48 61829 61 11 
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www.wngig.amu.edu.pl 

Rodzaj pracy: magisterska licencjacka inżynierska Kod pracy:  
 
Zał. 1. Do  Regulaminu konkursu prac magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich na WNGiG UAM 

FORMULARZ OCENY PRAC DYPLOMOWYCH  
 
Lp. Kryterium O cena 

w skali 
1-5 pkt. 

 Ocena merytoryczna 
 
 1. Oryginalność tematu pracy  

2. Umiejętność sformułowania problemu badań w świetle danej dyscypliny naukowej  

3.   Samodzielność, kreatywność w podejściu do problemu badań 
 

 

4.    Aplikacyjność wyników badań  

5. Umiejętność stosowania adekwatnych do pojętego problemu metod badań  

6. Wykorzystane materiały źródłowe i literatura  

7. Część wnioskowa – uzyskane wyniki i ich znaczenie, logiczne formułowanie wniosków  
Ocena warsztatu pracy 

1. Struktura pracy  

2. Poprawność językowa i styl naukowy  

3.   Samodzielność w przygotowaniu ilustracji i tabel 
 

 

4. Jakość materiału graficznego (tabele, ryciny, zdjęcia, mapy)  

5. Redakcja pracy  

Suma:  

 
Zał. 2. Do  Regulaminu konkursu prac magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich na WNGiG UAM 

FORMULARZ OCENY PREZENTACJI PRAC DYPLOMOWYCH   
ORAZ OCENY KOŃCOWEJ W FINALE KONKURS U 

 Lp. Kryterium O cena 
w skali 
1-5 pkt. 

 OCENA PREZENTACJI I POSTERU   

1.  Przygotowanie prezentacji  

2. Struktura wystąpienia  

3. Sprawność i tok wystąpienia, komunikatywność wypowiedzi  

4. Przygotowanie posteru  

                           Suma:  

Finał konkursu 

1. Wynik oceny pracy dyplomowej  –  max. 60 pkt.  

2. Wynik oceny prezentacji i posteru  –  max. 20 pkt.  

Suma:  
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