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Regulamin Konkursu o Nagrodę  
dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historii  

Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego  
W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu i jakości kształcenia w Instytucie Historii Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego zwanego dalej Instytutem oraz dążąc do uhonorowania i 
promowania osiągnięć studentów Instytutu władze Wydziału Historycznego działając za wiedzą i w 
porozumieniu z dyrekcją Instytutu ustanawiają Regulamin Konkursu o Nagrodę dla autora najlepszej 
pracy magisterskiej obronionej w Instytucie.   

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie w postępowaniu konkursowym autorowi najlepszej pracy 
magisterskiej zwanej dalej pracą napisanej w ramach seminarium dyplomowego na studiach 
stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych 
w Instytucie.  

2. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody zwaną dalej Kapitułą.  
3. Nagroda przyznawana jest formie dyplomu podpisanego przez dziekana Wydziału 

Historycznego zwanego dalej dziekanem i dyrektora Instytutu zwanego dalej dyrektorem. 
Informacja o możliwości uhonorowania autora nagrodzonej pracy dodatkowymi rodzajami 
nagrody podana zostanie w ogłoszeniu o danej edycji Konkursu na stronie internetowej 
Wydziału oraz w sposób powszechnie przyjęty na Wydziale.  

4. Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu dwóch Wyróżnień dla prac, które w postępowaniu 
konkursowym zajęły 2 i 3 lokatę. Wyróżnienia przyznawane są w formie dyplomu podpisanego 
przez dziekana i dyrektora. Informacja o możliwości uhonorowania autora wyróżnionej pracy 
dodatkowymi rodzajami nagrody podana zostanie w ogłoszeniu o danej edycji Konkursu na 
stronie internetowej Wydziału oraz w sposób powszechnie przyjęty na Wydziale.  

5. Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o Nagrodzie, przepisy te stosuje odpowiednio 
do Wyróżnienia.  

§2  
Zgłoszenie pracy do Konkursu o Nagrodę 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace przygotowane i obronione w Instytucie w okresie 
między 1 września roku poprzedzającego zgłoszenie pracy, a 31 lipca roku, w którym Nagroda 
została przyznana.  

2. Do Konkursu może zostać zgłoszona praca, która została oceniona zarówno przez promotora 
jak i przez recenzenta na ocenę bardzo dobrą.  

3. Wniosek o Nagrodę składa promotor pracy. Każdy promotor może zgłosić w danej edycji 
Konkursu tylko jedną pracę. 

4. Do wniosku sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu należy dołączyć: 

a. pismo przewodnie podpisane przez promotora pracy zgłaszanej do Nagrody, wraz z 
merytorycznym uzasadnieniem (maksymalnie 1 strona wydruku komputerowego), 

b. kopię formularza oceny pracy dyplomowej wypełnionego i podpisanego przez 
promotora, 

c. kopię formularza oceny pracy dyplomowej wypełnionego i podpisanego przez 
recenzenta,  

d. egzemplarz pracy w wersji papierowej, 
e. egzemplarz pracy w wersji elektronicznej (preferowany format PDF).  

5. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych określonych w §2 Regulaminu zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia.  

6. Informacja o danej edycji Konkursu nastąpi do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej z 
wyłączeniem zajęć poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej 
Wydziału oraz w sposób powszechnie przyjęty na Wydziale.  

7. Termin zgłoszenia pracy do Nagrody upływa w dniu 31 lipca każdego roku.  
8. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w sekretariacie Instytutu osobiście lub 

za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla 
pocztowego.  
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9. Wniosek o Nagrodę może być wycofany przez promotora na każdym etapie postępowania. 
Promotor nie ma obowiązku wyjaśniania przyczyn wycofania wniosku.  

 
§3 

Kapituła – skład i kadencja  
1. W skład Kapituły wchodzą: 

a. dyrektor – jako przewodniczący, 
b. pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego po jednym dla każdej epoki historycznej – 
zgłoszonych i wybranych przez Radę Instytutu, 

c. dwóch aktualnie zatrudnionych w Instytucie lub emerytowanych nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego – wskazanych przez dyrektora, 

d. sekretarz – bez prawa głosu, którym z urzędu jest zastępca dyrektora.  
2. Dyrektor i sekretarz wchodzą w skład Kapituły z urzędu na czas sprawowania funkcji 

dyrektora/zastępcy dyrektora.   
3. Kadencja członków Kapituły wymienionych w §3, ust. 1b rozpoczyna się z momentem 

wybrania zgłoszonych przez Radę Instytutu kandydatów i upływa wraz z wyborem nowych 
członków Kapituły na pierwszym posiedzeniu Rady Instytutu zwołanym po wyborach 
dyrektora/zastępcy dyrektora na nową kadencję.  

4. Kadencja członków Kapituły wymienionych w §3, ust. 1c rozpoczyna się z momentem 
wskazania przez dyrektora i upływa wraz ze wskazaniem nowych członków Kapituły na 
pierwszym posiedzeniu Rady Instytutu zwołanym po wyborach dyrektora/zastępcy dyrektora 
na nową kadencję.  

5. Postanowienia §3 ust. 2-4 w razie zmian składu Kapituły następujących w trakcie sprawowania 
kadencji przez jej członków stosuje się odpowiednio.  

6. Osoby wchodzące w skład Kapituły pracują społecznie.  
 

§4 
Ustalenie wyników Konkursu 

1. Merytorycznej oceny wniosków dokonują osoby wchodzące w skład kapituły wymienione w § 
3 pkt. 1 lit. a i b (łącznie 6 osób) wypełniając dla każdej ze zgłoszonych prac ankietę według 
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. W przypadku, gdy w skład Kapituły wchodzi promotor lub recenzent pracy zgłoszonej do 
Konkursu, nie bierze on udziału w merytorycznej ocenie zgłoszonego przez siebie wniosku, a 
zastępuje go jedna z osób wchodzących w skład Kapituły wymieniona w §3 pkt 1, lit. c 
wyznaczona do rozpatrzenia tego konkretnego wniosku przez dyrektora.  

3. W przypadku, gdy członkiem Kapituły jest zarówno promotor jak i recenzent pracy zgłoszonej 
do Konkursu, nie biorą oni udziału w merytorycznej ocenie tego wniosku, a zastępują ich osoby 
wchodzące w skład kapituły wymienione w §3 pkt 1, lit. c.  

4. Członkowie Kapituły Nagrody wskazani w §4 pkt 1-3 wypełniają ankiety oceny pracy 
(załącznik nr 2 do Regulaminu) dopiero po odbyciu posiedzenia, na którym omówione zostaną 
prace zgłoszone do Konkursu. Jeśli promotorem lub recenzentem omawianej pracy zgłoszonej 
do Konkursu jest członek Kapituły, to na czas omówienia takiej pracy opuszcza on salę, w której 
odbywa się posiedzenie.  

5. Ustalenie ostatecznej liczby punktów (średniej arytmetycznej), którą uzyskała zgłoszona do 
konkursu praca odbywa się według następujących zasad: 

a/ nie są brane pod uwagę oceny skrajne (odpowiednio najniższa lub najwyższa), jeżeli 
różnica między taką oceną skrajną, a następną wynosi 10 lub więcej punktów.  
b/ Jeśli są dwie lub więcej takie same oceny skrajne (odpowiednio najniższe lub 
najwyższe) to są one uwzględniane w ustalaniu ostatecznej liczby punktów. 
c/ jeśli ustalona ostateczna liczba punktów jest liczbą z częścią całkowitą i z częścią 
ułamkową, to wynik zaokrągla się do liczby całkowitej bez części ułamkowej zgodnie 
z ogólnie przyjętymi zasadami zaokrąglania. 
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6. Po ustaleniu ostatecznej liczby punktów wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac Kapituła 
sporządza listę rankingową. 

7. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez więcej niż jedną pracę, decyzję o 
przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła zwykłą większością głosów w głosowaniu imiennym. 
W głosowaniu uczestniczą wszystkie osoby wchodzące w skład Kapituły wymienione w §3 pkt 
1, lit. a, b, c., z wyłączeniem promotora lub recenzenta albo zarówno promotora jak i recenzenta 
pracy poddanej pod głosowanie.  

8. W przypadku uzyskania kolejnej po największej liczbie punktów przez więcej niż jedną pracę 
zasady omówione w poprzednim punkcie stosuje się odpowiednio. Wyróżnienia nie przyznaje 
się, jeśli w wyniku głosowania więcej niż dwie prace uzyskały równą liczbę głosów. 

9. Nie przewiduje się możliwości przyznania dwóch Nagród lub dwóch Wyróżnień 
równorzędnych. W takiej sytuacji o przyznaniu Nagrody bądź Wyróżnienia decyduje wynik 
głosowana podjęty bezwzględną większością głosów przez osoby wymienione w §3 pkt 1, lit. 
a, b, c. 

§5 
Ogłoszenie wyników Konkursu  

1. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody najpóźniej do września każdego roku, 
jednakże nie później niż na tydzień przed ostatnim wrześniowym posiedzeniem Rady Wydziału.  

2. Decyzja Kapituły o przyznaniu Nagrody podlega zatwierdzeniu na ostatnim wrześniowym 
posiedzeniu Rady Wydziału zwołanym w roku, w którym odbyła się dana edycja Konkursu. 

3. Sekretarz Kapituły niezwłocznie powiadamia autorów prac o przyznaniu Nagrody i Wyróżnień.  
4. Informacja o przyznaniu Nagrody i Wyróżnień zamieszczana jest niezwłocznie na stronie 

internetowej Wydziału.  
5. Nagrody i Wyróżnienia wręczane są w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego, w 

którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu.  
§6 

Postanowienia końcowe  
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału Historycznego, 

po wcześniejszej akceptacji przez dyrektora i wyrażeniu opinii przez Radę Instytutu Historii.  
2. Pierwsza edycja Konkursu zostanie ogłoszona do dnia 30 czerwca 2013 roku i rozstrzygnięta 

we wrześniu 2013 roku.  
 


