
  

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową/podyplomową 

w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie 

     EDYCJA XV – ROK AKADEMICKI 2020/2021 

 
Cel konkursu: 

✓ wyróżnienie twórczych i kreatywnych postaw studentów przy pisaniu projektu dyplomowego/pracy 

inżynierskiej/magisterskiej lub podyplomowej w obszarach: EKONOMII, ZARZADZANIA, PEDAGOGIKI I 

INFORMATYKI. 

 

Grupa docelowa:  

✓ Studenci ostatnich semestrów studiów dziennych i zaocznych licencjackich/inżynierskich oraz magisterskich 

(Szczecin, wydziały zamiejscowe i inne jednostki organizacyjne Uczelni) oraz słuchacze studiów 

podyplomowych. 

✓ Do konkursu może przystąpić student/słuchacz, 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 cel i problem badawczy, 

✓ Wyraźnie określony podmiot lub podmioty badane, 

✓ Studia literaturowe w danej dziedzinie, 

✓ Adekwatne do sformułowanego celu i problemu - metody badawcze, 

✓ Innowacyjne i nowatorskie rozwiązania autorskie. 

 

Kryteria oceny konkursowej zgłoszonych prac: 

✓ Teza pracy (pomysł, oryginalność), 

✓ Dobór adekwatnych 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. 

 

Nagrody: 

: 

 

 

 

 

 

 

Kapituła Konkursu z obszaru Ekonomii i Zarządzania: 

✓ prof. dr hab. Aneta Zelek 

✓ prof. dr Grażyna Maniak 

✓ dr Justyna Osuch 

✓ dr Daria Majewska-Bielecka 

Nagrody za pierwsze miejsca to vouchery na studia podyplomowe lub I rok studiów magisterskich. Nagrody 

są ufundowane w trzech kategoriach: 

1/ najlepszy projekt dyplomowy/ praca inżynierska 

2/ najlepsza praca magisterska 

3/ najlepsza praca podyplomowa 

 

 



  

✓ dr Renata Nowak – Lewandowska 

✓ dr Anna Lachowska 

✓ dr Magdalena Lazarek-Janowska  

✓ mgr Ewelina Świergiel 

 

 

Kapituła Konkursu z obszaru Pedagogiki: 

✓ prof. Edward Radecki 

✓ dr Agnieszka Jankowska 

✓ dr Joanna Balcer 

 

Kapituła Konkursu z obszaru Informatyki: 

✓ dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz  

✓ dr Monika Stankiewicz 

✓ dr inż. Marcin Mikłasz 

✓ dr inż. Tomasz Klasa  

 

 

Zgłoszenia do konkursu może dokonać: 

✓ Promotor, 

✓ Recenzent, 

✓ Student/Słuchacz samodzielnie (Kapituła występuje do promotora o rekomendację pracy). 

 

 

Forma dostarczenia pracy na konkurs: 

✓ Wersja elektroniczna  w formacie pdf na adres: rnowak@zpsb.pl, 

✓ Skan podpisanego Formularza zgłoszenia należy złożyć na adres: rnowak@zpsb.pl. 

 

 

XV edycja konkursu: prace bronione w roku akademickim 2020/2021: 

 

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 24 września 2021 r.  

 

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: Inauguracja nowego roku akademickiego (2021/2022). 
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