Uchwała Nr 01/03/2017
Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich –Oddział Wrocław
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Na podstawie §53 ust. 2 pkt 1 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz §3 ust. 4 pkt 9 Regulaminu
Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław uchwala się co następuje:
§1.
Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową
według zasad określonych w „Regulaminie konkursu na najlepszą pracę dyplomową”.
§2.
„Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3.
Kierownikiem projektu jest Joanna Jakubów.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Bartyna-Zielińska - Prezes Zarządu

………………………………………………………………………….

Magdalena Belof – Wiceprezes Zarządu

………………………………………………………………………….

Sabina Gontarewicz – Sekretarz Zarządu

………………………………………………………………………….

Monika Sochańska – Członek Zarządu

………………………………………………………………………….

Maciej Zathey – Członek Zarządu

………………………………………………………………………….

Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2017
Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław
z dnia 21.03.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH – ODDZIAŁ WROCŁAW

I. Postanowienia ogólne
§1.1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową, zwanego dalej konkursem, jest Towarzystwo
Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław (adres: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Zakład
Urbanistyki W1/Z9 ul. B. Prusa 53/55 Budynek E-1, pok. 142c, 50-317 Wrocław), www.tup.org.pl.
2. Organizator konkursu powołuje sekretarza konkursu, który wykonuje swoje czynności nieodpłatnie i
zobowiązany jest do:
1) przygotowania ogłoszenia o konkursie,
2) zebrania prac dyplomowych, sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych oraz zakodowania ich,
3) przekazania zakodowanych prac dyplomowych sędziom sądu konkursowego,
4) rozkodowania prac po rozstrzygnięciu sądu konkursowego,
5) sporządzania protokołów z przeprowadzonych czynności,
6) uczestnictwa w obradach sądu konkursowego bez prawa w głosowaniu,
7) przygotowania wyników konkursu.
3. Organizator konkursu powołuje sąd konkursowy, którego skład i zasady pracy określone są w rozdziale
III.
§2. Konkurs organizowany jest każdego roku, w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, prowadzonego i
rozstrzygniętego w języku polskim.
§3.1. Konkurs ma wyłonić najlepszą pracę dyplomową, której tematyka wpisuje się w statutowe cele
Towarzystwa Urbanistów Polskich, a więc wspiera działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego
kraju, poprzez badanie zagadnień z zakresu:
1) zasad zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego,
2) ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych,
3) problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb,
4) rozwoju gospodarczego.
2. Zasadniczymi kryteriami oceny podczas wybierania najlepszej pracy dyplomowej są:
1) stopień przydatności do rozwiązywania problemów polityki przestrzennej i rozwojowej,
2) zastosowana przez autora metoda pracy,
3) wartość merytoryczna zadania projektowego lub opisu zagadnienia stanowiącego temat pracy,
4) wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnej działalności projektowej lub
badawczej oraz znajomość zasad współpracy ze specjalistami różnych dziedzin.
3. Dopuszcza się wyłonienie kilku najlepszych prac, a także prac wyróżnionych.

§4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które obroniły pracę dyplomową w dowolnej uczelni i na dowolnym
kierunku studiów.
§5. Organizator konkursu określa formę nagrody w zależności od realnych możliwości jej ufundowania w danym
roku.

II. Zgłaszanie prac do konkursu
§6.1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione w
poprzednim roku kalendarzowym bądź w bieżącym roku kalendarzowym na wyższej uczelni w Polsce.
2. Ogłoszenie o warunkach konkursu, terminie, formie i miejscu składania prac zamieszcza się na stronie
internetowej TUP co najmniej na dwa miesiące przed upływem terminu składania prac.
3. Dopuszcza się inne dodatkowe formy powiadamiania o konkursie.
§7.1. Praca dyplomowa zgłaszana jest do konkursu wyłącznie przez promotora, pod kierunkiem którego została
przygotowana.
2. Promotor w danym roku ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę dyplomową.
§8.1. Prace dyplomowe przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi podanymi
przez organizatora konkursu.
2. Promotor zgłaszający pracę dyplomową do konkursu przygotowuje pismo przewodnie, którego wzór
stanowi Załącznik 1i przekazuje na adres sekretarza konkursu.
§9.1. Zgłoszone do konkursu prace przyjmuje i przechowuje sekretarz konkursu.
2. Sekretarz konkursu powiadamia poprzez e-mail promotora o przyjęciu pracy dyplomowej i spełnieniu bądź
nie wymogów formalnych.
3. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora danych osobowych niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administratorem danych osobowych zebranych podczas
niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych – Organizator.

III. Skład i praca sądu konkursowego
§10.1. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
1) przewodniczący sądu konkursowego,
2) sędzia referent,
3) od 1 do 5członków TUP powołanych przez organizatora konkursu.
2. W skład Sądu konkursowego nie mogą wchodzić promotorzy zgłaszanych prac dyplomowych.
3. Sędzia referent na wniosek Przewodniczącego Sądu konkursowego lub z inicjatywy własnej ma prawo
powołać ekspertów, w celu uzyskania dodatkowej opinii o poszczególnych pracach.
§11. Przewodniczący sądu konkursowego zwołuje posiedzenie sądu a następnie przewodniczy jego obradom.
§12. Sędzia referent przedstawia podczas posiedzenia sądu konkursowego prace dyplomowe oraz odpowiada za
formalną stronę przebiegu prac sądu konkursowego poprzez sporządzanie protokołu z posiedzenia sądu,
listy obecności a także przygotowanie uzasadnienia do werdyktu.
§13. Wszyscy członkowie Sądu konkursowego zobowiązani są do wstępnego zapoznania się z pracami
dyplomowymi po otrzymaniu ich od sekretarza konkursu oraz udziału w posiedzeniu sądu konkursowego
podczas oceny prac dyplomowych.
§14.1. Sąd podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
przewodniczącego Sądu.

2. Decyzja Sądu konkursowego jest nieodwołalna.
3. Werdykt sądu podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.tup.org.pl.
§15. Wszyscy członkowie Sądu konkursowego pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

IV. Postanowienia końcowe
§16. Wszystkie dokumenty związane z przebiegiem konkursu gromadzone są w siedzibie organizatora konkursu.
§17. Prace biorące udział w konkursie mogą być publikowane w dowolnej formie i miejscu w ramach wystawy
pokonkursowej.

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową
organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział
Wrocław

…………………………….

…………………………….

pieczęć uczelni

miejscowość, data

Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Zakład Urbanistyki W1/Z9
ul. B. Prusa 53/55
Budynek E-1, pok. 142c
50-317 Wrocław
W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez
Towarzystwo

Urbanistów

Polskich

–

Oddział

Wrocław

zgłaszam

pracę

dyplomową

licencjacką/inżynierską/magisterską, wyrażając jednocześnie zgodę na jej publikację podczas wystawy
pokonkursowej:

temat w pełnym brzmieniu:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

imię, nazwisko autora pracy

……………………………………………………………………………………

adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………

telefon, e-mail

……………………………………………………………………………………

data obrony pracy oraz ocena

……………………………………………………………………………………

tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora
pracy

……………………………………………………………………………………

wykaz materiałów
zawartość pracy

……………………………………………………………………………………

stanowiących

pełną

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

…………………………….
podpis promotora

Załącznik 2 do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową
organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział
Wrocław

…………………………….

…………………………….

pieczęć organizatora konkursu

miejscowość, data

PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA PRAC KONKURSOWYCH
I PRZEPROWADZENIA ICH KODOWANIA

1. W związku z ogłoszeniem konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Towarzystwo
Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław wpłynęły następujące prace:
l.p.

imię i nazwisko autora

tytuł pracy

uczelnia

1.
2.
3.

2. Prace wyszczególnione w pozycjach ..... spełniają wymogi formalne.
3. Prace wyszczególnione w pozycjach .... nie spełniają wymogów formalnych.
4. Prace, o których mowa w pkt 2 zostały zakodowane według wykazu:
l.p.

imię i nazwisko autora

tytuł pracy

kod

1.
2.
3.

5. Zakodowane prace przekazuje się sędziom sądu konkursowego.

…………………………….
podpis sekretarza konkursu

