
 

Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 2/2016 z 25 stycznia 2016 r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody „Dyplom Roku” dla autorów 

najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej na wydziałach Politechniki Gdańskiej 

 

Na podstawie §32 ust. 2 Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na 

Politechnice Gdańskiej, zarządzam co następuje: 

 

§1 Wprowadzam Regulamin przyznawania nagrody „Dyplom Roku” dla autorów najlepszej pracy 

dyplomowej magisterskiej na wydziałach Politechniki Gdańskiej, który stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

prof. Henryk Krawczyk 

 



 

Załącznik 
do Zarządzenia Rektora PG 
nr 2/2016 z 25 stycznia 2016 r. 
 

 
Regulamin przyznawania nagrody „Dyplom Roku” dla autorów najlepszej 

pracy dyplomowej magisterskiej na wydziałach Politechniki Gdańskiej 

 

§1 Postanowienia wstępne 

1) Nagroda "Dyplom Roku" przyznawana jest absolwentowi - autorowi/autorom najlepszej 

pracy dyplomowej magisterskiej wydziału, zawierającej najciekawsze rozwiązania 

praktyczne, zwanej dalej produktem. 

2) Nagroda wyłaniana jest w drodze konkursu, na warunkach i trybie określonym niniejszym 

regulaminem. 

§2 Warunki uczestniczenia i zgłaszania prac 

1) Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe magisterskie zrealizowane na 

Politechnice Gdańskiej w danym roku kalendarzowym. 

2) Prace zgłaszane są przez opiekunów prac w terminie ustalonym przez dziekana, lecz nie 

później niż do 10 lutego następnego roku kalendarzowego. 

3) Warunkiem przyjęcia zgłoszenia pracy dyplomowej do konkursu jest uzyskanie 

pozytywnej rekomendacji kierownika katedry i przygotowanie przez dyplomanta folderu 

promującego produkt. 

4) Oprócz pracy dyplomowej z odpowiednimi załącznikami dyplomant powinien przygotować 

folder promujący produkt (min. 1 strona formatu A4). Folder wraz ze zdjęciem laureata 

będzie umieszczony na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiej 

Biblioteki Cyfrowej. 

§3 Ocena pracy dyplomowej 

1) Kryteria oceny: 

a) wysoka użyteczność przygotowanego produktu, 

b) innowacyjność produktu, 

c) jakość wykonania produktu. 

 

2) Przez produkt rozumieć możemy:  

‒ model fizyczny lub symulowany (modelowany komputerowo),  

‒ projekt i prototyp układu, 

‒ aplikację bądź usługę informatyczną, 

‒ propozycję nowej technologii, 

‒ strategię rozwojową lub biznes plan przedsięwzięcia, 

‒ wzór użytkowy, 



 

‒ koncepcję wdrożenia nowego produktu/usługi na rynek, 

–  inne produkty zaakceptowane przez dziekana. 

§4 Komisja konkursowa 

1) Konkurs odbywa sie pod patronatem dziekana, który powołuje wydziałową komisję 

konkursową, której przewodniczy. 

2) Decyzję o wyborze najlepszej pracy dyplomowej spośród zgłoszonych do konkursu 

wydziałowa komisja konkursowa podejmuje w terminie do 15 lutego, na wniosek 

przewodniczącego tej komisji, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków komisji. 

3) Decyzja komisji jest ostateczna.  

§5 Nagrody  

1) Laureat otrzymuje: 

a) unikalną statuetkę z brązu ofiarowaną przez Rektora PG, 

b) dyplom. 

 

2) Dziekan wydziału może przyznać nagrodę finansową. 

 

3) Wręczenie statuetek odbywać się będzie na uroczystym posiedzeniu senatu związanym 

z promocjami akademickimi. 

§6 Wzór statuetki  

/ brąz patynowany z wygrawerowanym napisem / 

 

 

Wzór napisu na statuetce  

DYPLOM ROKU XXXX 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 

WYDZIAŁ YYYY 

 



 

 

wys. ok. 30 cm  

 

 


