
Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe wykonane  
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu 

(Przyjęty uchwałą Rady Wydziału FAiIS nr 41/2/15/16 z dnia lutego 2016 r.) 

§ 1. 
Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu organizuje corocznie 
konkurs, którego celem jest: 
1. wyłonienie prac dyplomowych wyróżniających się spośród prac zakończonych w 

ostatnim roku akademickim na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów 
prowadzonych przez Wydział, 

2. wybór najlepszej pracy licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej wykonanych na 
Wydziale.  

§ 2. 
1. W konkursie mogą brać udział prace dyplomowe obronione w danym roku 

akademickim.   
2. Warunkiem koniecznym przyjęcia pracy do konkursu jest uzyskanie przez nią 

dwóch ocen bardzo dobrych, od opiekuna i od recenzenta pracy, oraz wystąpienie 
przez nich obu z wnioskiem o wyróżnienie wpisanym w recenzji pracy. 

3. Ostatecznego zgłoszenia pracy do wyróżnienia dokonuje komisja odbierająca 
egzamin dyplomowy, kierując się spełnieniem warunków koniecznych 
przedstawionych w punkcie 2. oraz przebiegiem egzaminu dyplomowego. 

§ 3. 
Zgłoszenia przyjmowane są w dziekanacie w terminie do końca roku akademickiego, 
tj. do 30 września. 

§ 4. 
W pierwszym etapie konkursu 

1. Komisje właściwe dla poszczególnych kierunków studiów wyłaniają spośród prac 
zgłoszonych prace wyróżniające się na tych kierunkach i stopniach studiów.   

2. Liczba wyróżnionych prac może stanowić około 10% liczby wszystkich prac 
dyplomowych ukończonych na danym kierunku i stopniu studiów w rozważanym 
roku akademickim. 

3. Jeśli liczba wszystkich prac ukończonych na kierunku i stopniu jest mniejsza od 15, 
dopuszcza się wyróżnienie dwóch prac.  

4. Komisja może nie przyznać wyróżnienia żadnej ze zgłoszonych prac. 
5. Spośród prac wyróżnionych na kierunku i stopniu studiów komisja kierunkowa 

wskazuje co najwyżej jedną, jako kandydującą w drugim etapie konkursu do tytułu 
najlepszej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. 

§ 5. 
W drugim etapie konkursu 

1. Komisja wydziałowa wybiera spośród prac wskazanych przez komisje kierunkowe, 
zgodnie z pkt. 5. § 4., najlepszą pracę licencjacką, najlepszą pracę inżynierską i 
najlepszą pracę magisterską. 

2. Komisja może nie przyznać tytułu najlepszej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub 
magisterskiej. 



§ 6. 
1. Autorzy prac wyróżnionych na poszczególnych kierunkach i stopniach studiów 

otrzymują dyplomy konkursowe według wzoru 1. stanowiącego załącznik do 
Regulaminu. 

2. Autorzy prac nagrodzonych tytułami najlepszych prac licencjackiej, inżynierskiej i 
magisterskiej otrzymują dyplomy wg wzoru 2. stanowiącego załącznik do 
Regulaminu. 

§ 7. 
Komisje właściwe do przeprowadzenia konkursu powołuje Dziekan. 

§ 8.  
Wyniki konkursu ogłaszane są podczas uroczystości wręczenia dyplomów. 

§ 9.  
W stosunku do prac obronionych w roku 2015/16 przed wejściem w życie niniejszego 
regulaminu lub przed wprowadzeniem do formularza recenzji pracy pola 
przeznaczonego do wpisania wniosku o wyróżnienie, nie wymaga się konieczności 
wpisania wniosku o wyróżnienie w recenzji pracy. Wymagane są wtedy oddzielne 
pisemne wnioski o wyróżnienie pracy.


