
  
Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 

w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu 
     EDYCJA X – ROK AKADEMICKI 2015/2016 

 
Cel konkursu: 
 wyróżnienie twórczych i kreatywnych postaw studentów przy pisaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej,  
 rozwijanie zainteresowań w obszarze EKONOMII I ZARZĄDZANIA, PEDAGOGIKI, FIZJOTERAPII I 

INFORMATYKI. 
 
Grupa docelowa:  
 Studenci ostatnich semestrów studiów dziennych i zaocznych licencjackich oraz magisterskich (Szczecin, 

wydziały zamiejscowe i inne jednostki organizacyjne Uczelni).  
 Do konkursu może przystąpić student, którego praca została obroniona w mijającym roku akademickim na 

ocenę bardzo dobrą lub dobrą i uzyskała rekomendację promotora.  
 
Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać: 
 Jasno określony problem badawczy, 
 Określenie podmiotu lub podmiotów badanych, 
 Studia literaturowe w danej dziedzinie, 
 Wykorzystanie odpowiednich metod badawczych w badaniach empirycznych, 
 Nowatorstwo oraz innowacyjne autorskie rozwiązania  
 
Kryteria oceny konkursowej zgłoszonych prac: 
 Teza pracy (pomysł, oryginalność), 
 Wybór metod badawczych,  
 Struktura pracy, 
 Wykorzystana literatura, 
 Oryginalny wkład w proponowane rozwiązania, 
 Możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań w praktyce. 
 
Praca powinna charakteryzować się przemyślaną i spójną konstrukcją:  
 Część teoretyczna – weryfikująca stan wiedzy na dany temat (oryginalność doboru literatury, korzystanie z 

literatury obcojęzycznej), 
 Część analityczna prezentująca metody badawcze oraz wnioski, 
 Konkluzja – zawierająca autorskie rozwiązania. 
 
Kapituła Konkursu: 

 prof. dr hab. Wojciech Olejniczak 
 prof. dr hab. Aleksandra Grzesiuk 
 prof. dr Grażyna Maniak 
 prof. dr hab. Aneta Zelek 
 prof. dr hab. Antoni Nowakowski 
 
Zgłoszenia do konkursu może dokonać: 

 Promotor, 
 Recenzent, 
 Student samodzielnie (Kapituła występuje do promotora o rekomendację pracy) 
 
 
IX edycja konkursu: prace bronione w roku akademickim 2015/2016: 

 
Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 23 września 2016 r. (formularz zgłoszenia wraz z egzemplarzem 
pracy należy złożyć w REKTORACIE lub DZIEKANACIE). 
 
Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: Inauguracja nowego roku akademickiego (2016/2017). 

Nagrody: 
Nagrody ufundowane są w dwóch kategoriach: 
1/ najlepsza praca licencjacka 
2/ najlepsza praca magisterska 
nagrody za I miejsce – Notebooki lub tablety 
nagrody za II miejsce - Roczne stypendium Rektora ZPSB na Studia Podyplomowe 
nagrody za III miejsce – Pakiet książek Wydawnictwa Naukowego ZPSB  

 


