
WAiNS.021. 5. 2022 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 
 

 

Zarządzenie nr 5/2022 
Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

z dnia 14 marca 2022 r. 
w sprawie ustanowienia Nagrody Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe  

 

 

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 5 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej zarządza się, 

co następuje: 

 

 

 

§1 

1. Ustanawia się Nagrodę Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

Politechniki Warszawskiej za najlepsze prace dyplomowe (dalej: Nagroda). 

2. Regulamin przyznawania Nagrody stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

DZIEKAN 

 

 

 

       dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni 

  



 

 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 5/2022 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 14 marca 2022 r.  

 

 

Regulamin przyznawania Nagrody Dziekana 

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej  

za najlepsze prace dyplomowe 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Dziekana Wydziału Administracji i Nauk 

Społecznych Politechniki Warszawskiej dla studentów Wydziału Administracji i Nauk 

Społecznych za najlepsze prace dyplomowe (dalej: „Nagroda Dziekana WAiNS” albo 

„Nagroda”). 

§ 2 

Nagroda Dziekana WAiNS jest przyznawana corocznie, w drodze konkursu, autorom 

najlepszych prac dyplomowych licencjackich oraz magisterskich. 

§ 3 

Do Nagrody Dziekana WAiNS mogą być zgłoszone prace przygotowane i obronione w ramach 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku administracja prowadzonym 

na WAiNS. 

§ 4 

Nagrodę Dziekana WAiNS przyznaje się w następujących kategoriach: 

a) w kategorii prac magisterskich – nagrodę główną;  

b) w kategorii prac licencjackich – nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia. 

§ 5 

1. Kandydaturę do Nagrody może zgłosić promotor pracy dyplomowej, recenzent lub komisja 

dyplomowa.  

2. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie w Dziekanacie WAiNS. 

3. W zgłoszeniu należy wskazać nazwisko i imię autora pracy, jej temat, datę egzaminu 

dyplomowego oraz końcową ocenę, jaką praca uzyskała w postępowaniu dyplomowym. 

Zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie. 

4. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w ust. 1-3 nie będą brane pod uwagę 

w konkursie. 

5. Obsługę administracyjną konkursu prowadzi Dziekanat WAiNS. 

§ 6 



Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie przez autora pracy dyplomowej pisemnej 

zgody na jej upublicznienie na stronie internetowej Wydziału Administracji i Nauk 

Społecznych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. 

§ 7 

Harmonogram konkursu określa decyzja Dziekana WAiNS. 

§ 8 

1. Oceny prac dyplomowych zgłoszonych do Nagrody dokonuje Komisja Konkursowa (dalej: 

„Komisja”). 

2. W skład Komisji wchodzą prodziekan ds. nauczania WAiNS jako przewodniczący oraz 

kierownicy zakładów WAiNS. Kierownik zakładu może wyznaczyć do składu Komisji innego 

pracownika zakładu w stopniu co najmniej doktora. 

§ 9 

Przy ocenie prac dyplomowych zgłoszonych do Nagrody bierze się pod uwagę następujące 

kryteria: 

a) teoretyczno-poznawcze znaczenie pracy; 

b) praktyczne znaczenie pracy z perspektywy kierunku administracja; 

c) stopień oryginalności opracowania tematu; 

d) metodologiczną poprawność; 

e) poprawność kompozycyjną, stylistyczną i językową; 

f) trafność doboru, aktualność oraz stopień i sposób wykorzystania materiałów 

źródłowych i literatury; 

g) poprawność formalną. 

§ 10 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się na posiedzeniu Komisji, w którym bierze udział 

przynajmniej 3 jej członków. W przypadku niemożności osobistego uczestnictwa 

w posiedzeniu członek Komisji przesyła przewodniczącemu Komisji na piśmie ocenę prac 

zgłoszonych do konkursu. 

2. Posiedzenie Komisji odbywa się stacjonarnie lub w trybie zdalnym. 

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

§ 11 

1. Każdy członek Komisji ocenia prace zgłoszone do nagrody według kryteriów określonych 

w § 9 w skali od 1 do 5 punktów dla każdego kryterium. 

2. Oceny członków Komisji podlegają zsumowaniu, najpierw według kryteriów określonych 

w § 9, a następnie w celu wyznaczenia łącznej oceny pracy. 

3. Nagrodę główną w kategorii prac magisterskich otrzymuje praca, która uzyskała łącznie 

najwyższą liczbę punktów. 

4. Nagrodę główną w kategorii prac licencjackich otrzymuje praca, która uzyskała łącznie 

najwyższą liczbę punktów. 



5. Wyróżnienia w kategorii prac licencjackich otrzymują dwie kolejne niżej ocenione prace 

w rankingu punktowym. 

6. W przypadku równej liczby punktów Komisja przeprowadza głosowanie. Wybór 

nagrodzonej pracy dokonywany jest większością głosów obecnych na posiedzeniu członków 

Komisji. W przypadku równej liczby głosów laureata nagrody głównej lub wyróżnioną pracę 

wskazuje przewodniczący Komisji. 

§ 12 

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż 5 prac dyplomowych Komisja może nie 

przyznać nagrody głównej lub wyróżnienia.  

§ 13 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 14 

Laureaci nagrody głównej oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymują od Dziekana WAiNS 

dyplom. 

§ 15 

Laureaci nagrody głównej oraz autorzy wyróżnionych prac otrzymują nagrodę książkową lub 

pieniężną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


