Regulamin Konkursu Prac Dyplomowych
na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa ogólne zasady Konkursu Prac Dyplomowych na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jego
przebieg i tryb rozstrzygnięcia oraz formę wyróżnienia najlepszych prac.

Organizator Konkursu
2. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.

Cel Konkursu
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych na Wydziale Nauk
o Zdrowiu w dwóch kategoriach:
a. najlepsza praca licencjacka,
b. najlepsza praca magisterska.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie
4. Konkurs ogłasza Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
5. Konkurs jest adresowany jest dyplomantów studiów pierwszego i drugiego stopnia
Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz do promotorów prac dyplomowych.
6. Do konkursu może zostać zgłoszona dowolna ilość prac dyplomowych.
7. W konkursie mogą wziąć prace dyplomowe, które spełniają następujące warunki:
a) praca dyplomowa została złożona w terminie,
b) praca dyplomowa została obroniona w roku konkursowym,
c) praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.
8. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 30 września. Prace złożone po tym
terminie lub prace studentów reaktywowanych na dzień obrony, nie będą uwzględniane
w konkursie.
9. Prawo składania wniosków konkursowych posiada promotor pracy za zgodą autora pracy na
wniosek komisji przeprowadzającej egzamin magisterski i licencjacki.
10. Wnioski konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu lub przesłać
drogą elektroniczną na adres email: dziekanwnoz@ump.edu.pl.

11. Zgłoszenia pracy do Konkursu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do
Regulaminu (Załącznik 1.) w terminie określonym w ogłoszeniu Konkursu.
12. Zgłaszając pracę dyplomową do Konkursu należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony wniosek – zgłoszenie,
b) egzemplarz pracy dyplomowej (przekazuje UCOS),
c) egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej (przekazuje UCOS),
d) kserokopia oceny pracy przez recenzenta (przekazuje UCOS),
e) kserokopia protokołu z egzaminu dyplomowego (przekazuje UCOS),
f) kserokopia raportu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (przekazuje UCOS).
Przebieg Konkursu
13. Konkurs jest jednoetapowy.
14. Zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie uczestniczące w Konkursie są oceniane
w dwóch kategoriach
a) Prace teoretyczne
b) Prace badawcze
W każdej kategorii wybierane są najlepsze prace.
15. Prace są ocenianie przez Wydziałową Komisję Konkursową Prac Dyplomowych (WKKPD),
powoływaną przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, w skład której wchodzą
nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący
wszystkie kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
16. Przewodniczącego Komisji powołuje Dziekan.
17. Pracę Komisji organizuje Przewodniczący.
18. W celu oceny prac dyplomowych Wydziałowa Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych
zbiera się do 15 października. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenie Komisji
Konkursowej może się odbyć w trybie zdalnym.
19. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w trakcie posiedzenia Wydziałowej Komisji
Konkursowej Prac Dyplomowych.
20. Podstawą oceny prac dyplomowych zgłaszanych na konkurs są kryteria opracowane przez
WKKPD (Załącznik 2.).
21. Wyróżnienie otrzymują trzy prace licencjackie i trzy prace magisterskie, których ocena
merytoryczna dokonana przez WKKPD w oparciu o przyjęte kryteria (Załącznik 2) jest
najwyższa na liście rankingowej.
22. Przewodniczący komisji konkursowej sporządza protokół z zebrania i niezwłocznie przesyła
go Dziekanowi. Protokół zawiera listę wyróżnionych prac magisterskich i licencjackich, z
nazwiskami studentów (kierunek i tryb studiów), tytułami ich prac oraz nazwiskami
promotorów, wraz z uzasadnieniem. Do protokołu dołączona jest lista członków komisji
konkursowej z ich podpisami.

23. Lista laureatów jest publikowana na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu po zakończeniu
Konkursu.
24. Wyróżnienia wręczane są podczas uroczystości dyplomatoryjnej.
25. W sprawach nieobjętych przepisami Regulaminu konkursowego decyduje Dziekan po
zaciągnięciu opinii Przewodniczącego WKKPD.
Postanowienia końcowe
26. W celu popularyzacji Konkursu informacja o nim zostanie umieszczona na stronie Wydziału
Nauk o Zdrowiu.
27. Regulamin Konkursu został zatwierdzony przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 15 czerwca 2022 r.

Załącznik 1 do Regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o autorze pracy dyplomowej:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………........................
Data urodzenia:………………………………………………………………………………….
Adres miejsca zamieszkania:……………………………………………………………………
Tel. kontaktowy:………………………………………………………………………………...
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Kierunek studiów i tryb studiów: ……………………………………………………………….
Numer indeksu:………………………………………………………………………………….
Rodzaj pracy dyplomowej (właściwe podkreślić) licencjacka / magisterska
Informacje o promotorze pracy dyplomowej
Tytuł naukowy, imię i nazwisko:..………………………………………………………………
Tel. kontaktowy:………………………………………………………………………………...
E-mail:.…………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie zgłoszenia pracy: …………………………………...............................................
……………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………...............................................
Oświadczenia autora pracy
Niniejszym oświadczam, że zgłoszona do Konkursu praca dyplomowa jest moim dziełem i nie
narusza niczyich praw autorskich.
……………………………
data wypełnienia wniosku

………………………………….
podpis uczestnika konkursu

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu Prac
Dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
……………………………
data wypełnienia wniosku

………………………………….
podpis uczestnika konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 1997 nr 133 poz. 883).
……………………………
data wypełnienia wniosku

………………………………….
podpis uczestnika konkursu

……………………………
data wypełnienia wniosku

………………………………….
podpis promotora pracy

Załącznik 2 do Regulaminu
Komisja Konkursowa Prac Dyplomowych
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Nazwisko i imię autora pracy ………….………………………………………………………..
Tytuł pracy …………………………….………………………………………………………..
Kryteria oceny prac dyplomowych
Wymagania formalne
Lp.
1
2
3
4
5

Kryterium

Tak/Nie

Wypełniony wniosek – zgłoszenie
Egzemplarz pracy dyplomowej (wersja papierowa)
Kserokopia oceny pracy przez recenzenta
Kserokopia protokołu z egzaminu dyplomowego
Kserokopia raportu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Uwagi pracownika Dziekanatu:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………
Dziekanat: podpis pracownika sprawdzającego

Ocena merytoryczna
Ocena w skali
1-5 pkt.

Lp.

Kryterium

1.
2.

Oryginalność tematu pracy
Sformułowanie celów pracy, problemów badawczych i postawienie hipotez
(w zakresie danej dyscypliny naukowej i kierunku studiów)
Analiza problemu badawczego
Dobór i wykorzystanie metod adekwatnych do podjętej tematyki badań
Dobór, zakres, liczebność i wykorzystanie materiałów źródłowych oraz
literatury (w tym anglojęzycznej)
Sposób przedstawienia wyników i prowadzenia dyskusji
Struktura pracy
Poprawność językowa i styl pisania
Redakcja, układ i przejrzystość pracy
Aplikacyjny charakter pracy (możliwość praktycznego wykorzystania
wyników badań)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suma:
Podpisy członków Komisji:
Komisji:

Podpis Przewodniczącego

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

……………………………………

Poznań, ……………...……
Data

