Załącznik do Uchwały Nr 1940/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

REGULAMIN

Konkursu
„Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
Organizatorem Konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem
Zachodniopomorskim” zwanego dalej Konkursem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego,
a patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
§2
1.

Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych
i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

2.

Przedmiotem oceny są prace dyplomowe obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym daną
edycję Konkursu.

3.

Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przyznawane są za
ocenione

i

obronione

prace

dyplomowe

związane

tematycznie

z

Województwem

Zachodniopomorskim w trzech kategoriach:
1) planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
2) projektowanie architektoniczne,
3) architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.
4.

Ogólnymi kryteriami oceny prac dyplomowych są:
1) stopień przydatności oraz walory praktyczne dla rozwiązywania problemów przestrzennych,
2) wartość merytoryczna oraz stopień trudności zastosowanego rozwiązania projektowego,
3) jasność sformułowania celu pracy dyplomowej, sposób jego osiągnięcia (metoda pracy) oraz
trafność wyciągniętych wniosków,
4) twórcze wartości pracy dyplomowej,
5) wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnych decyzji projektowych lub
badawczych.

II. KOMISJA KONKURSOWA
§3
1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jako Przewodniczący Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego, będącego organizatorem Konkursu, powołuje Komisję Konkursową oraz
Sekretarza Konkursu w drodze Zarządzenia.
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2. Komisja Konkursowa jest ciałem opiniodawczo-doradczym organizatora Konkursu, której celem jest
wskazanie

kandydatów

Zachodniopomorskiego

do
za

przyznania
prace

Nagród

i

Wyróżnień

związane

dyplomowe

Marszałka

tematycznie

z

Województwa
Województwem

Zachodniopomorskim w każdej z trzech kategorii zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Konkursu.
3. Sekretarz Konkursu prowadzi obsługę techniczną kolejnych edycji Konkursu.
§4
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) Przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego będący członkiem Zarządu
Województwa

Zachodniopomorskiego

lub

inna

osoba

upoważniona

przez

Marszałka

Województwa Zachodniopomorskiego,
2) Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
(RBGPWZ) lub inna upoważniona przez niego osoba,
Regionalnego

3) przedstawiciel

Biura

Gospodarki

Przestrzennej

Województwa

Zachodniopomorskiego wskazany przez Dyrektora RBGPWZ,
4) Przewodniczący

Wojewódzkiej

Komisji

Urbanistyczno-Architektonicznej

Województwa

Urbanistyczno-Architektonicznej

Województwa

Zachodniopomorskiego (WKUA),
5) dwóch

członków

Wojewódzkiej

Komisji

Zachodniopomorskiego wskazanych przez Przewodniczącego WKUA.
2.

Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

3.

Przewodniczącym

Komisji

Konkursowej

jest

Przedstawiciel

Marszałka

Województwa

Zachodniopomorskiego będący członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego lub inna
osoba upoważniona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
4.

W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału autorzy, współautorzy oraz promotorzy
zgłaszanych do Konkursu prac dyplomowych oraz żadne inne osoby, które w jakikolwiek sposób
były zaangażowane w powstanie prac dyplomowych.

5.

Prace Komisji Konkursowej mogą być prowadzone, a podjęte w głosowaniu rozstrzygnięcia
pozostają ważne, jeżeli w posiedzeniu Komisji Konkursowej biorą udział co najmniej 3 osoby
wchodzące w jej skład.

6.

Uzasadnienie do wniosku Komisji konkursowej w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień sporządza
Sekretarz Konkursu i dołącza jako załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej,
o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

7.

W przypadku równej liczby głosów oddanych w głosowaniu, w kwestiach spornych oraz w sprawach
nierozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej.
§5

1.

Sekretarz Konkursu uczestniczy w posiedzeniu Komisji Konkursowej i dokumentuje jej pracę.

2.

Do obowiązków Sekretarza Konkursu należy:
1) przygotowanie kolejnych edycji Konkursu,
2) weryfikacja formularzy zgłoszonych do Konkursu prac dyplomowych wraz z załącznikami,
a w przypadku stwierdzenia braków formalnych kontakt z autorem pracy dyplomowej w sprawie

2

uzupełnienia danych w formularzach w terminie 7 dni od zawiadomienia o stwierdzeniu braków
pod rygorem wykluczenia zgłoszenia pracy dyplomowej z dalszej procedury konkursu,
3) organizacja posiedzenia Komisji Konkursowej oraz powiadomienie członków Komisji Konkursowej
o terminie posiedzenia Komisji,
4) przygotowanie i przedstawienie zestawienia prac dyplomowych zakwalifikowanych do Konkursu,
5) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej na formularzu, stanowiącym załącznik
nr 2 niniejszego Regulaminu,
6) przekazanie protokołu, o którym mowa w pkt 5, wraz z uzasadnieniem i wnioskiem Komisji
konkursowej, o których mowa w § 4 ust. 6 i § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu do akceptacji
Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego,
7) powiadomienie laureatów nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomowych o ustalonym przez
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego terminie wręczenia Nagród i Wyróżnień,
8) przygotowanie

materiałów

poligraficznych

oraz

informacyjnych

na

potrzeby

organizacji

poszczególnych edycji Konkursu,
9) organizacja uroczystości wręczenia Nagród,
10) przygotowanie rozliczenia finansowego poszczególnych edycji Konkursu.
III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§6
1.

Nagrody i Wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe przyznaje Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego na wniosek Komisji Konkursowej.

2.

W każdej z trzech kategorii przyznaje się jedną Nagrodę oraz jedno Wyróżnienie.

3.

Wysokość

Nagród

i

Wyróżnień

zabezpieczona

jest

w

budżecie

Województwa

Zachodniopomorskiego i w ramach kwot zapisanych w planie finansowym Regionalnego Biura
Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i wynosi:
1) Nagroda – 4.000 zł;
2) Wyróżnienie - 1.000 zł.
4.

Nagrodą w Konkursie w każdej kategorii jest:
1) dla dyplomanta - gratyfikacja pieniężna, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Konkursu,
oraz dyplom,
2) dla promotora - dyplom i upominek.

5.

Wyróżnieniem w Konkursie w każdej kategorii jest:
1) dla dyplomanta - gratyfikacja pieniężna, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Konkursu,
oraz dyplom,
2) dla promotora - dyplom i upominek.

6.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego może zdecydować o innym podziale środków
przeznaczonych na Nagrody i Wyróżnienia.
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IV. PRZEBIEG KONKURSU
§7
O rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu powiadamia się poprzez:
1) komunikat prasowy rozsyłany wraz z plakatem w formie zaproszenia do uczelni z terenu Polski,
2) ogłoszenie

na

stronie

Zachodniopomorskiego

internetowej

(UMWZ)

oraz

Urzędu

Regionalnego

Marszałkowskiego

Województwa

Biura

Przestrzennej

Gospodarki

Województwa Zachodniopomorskiego (RBGPWZ),
3) zamieszczenie

informacji

na

tablicy

ogłoszeń

w

siedzibie

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz w siedzibie Regionalnego Biura
Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
4)

informację zamieszczoną w prasie regionalnej.
§8

1. Zgłoszenia prac dyplomowych do Konkursu dokonują autorzy prac będący absolwentami uczelni
z obszaru całej Polski.
2. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
1) podpisany przez autora pracy dyplomowej i opatrzony pieczęcią uczelni formularz zgłoszenia,
który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu,
2) pracę dyplomową w zapisie cyfrowym na płycie cd/dvd z załączonymi edytowalnymi plikami
tekstowymi zapisanymi w formacie doc. (dokument programu Word) oraz plikami rysunkowymi
w formacie (jpg, tif, pdf, png), wydruk części graficznej nieprzekraczający formatu arkusza A2,
3) pisemną recenzję lub ocenę pracy dyplomowej podpisaną przez promotora pracy.
3. Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej do Konkursu, należy złożyć w Sekretariacie Regionalnego
Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGPWZ) lub
dostarczyć drogą pocztową na adres biura z dopiskiem: Konkurs Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związane tematycznie z Województwem
Zachodniopomorskim”.
§9
1. Termin zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu i miejsce dostarczenia prac każdorazowo
określone zostaną w ogłoszeniu o Konkursie. W przypadku prac dyplomowych nadsyłanych pocztą o
zachowaniu terminu zgłaszania decyduje data stempla pocztowego. O fakcie nadania zgłoszenia
drogą pocztową należy powiadomić Sekretarza Konkursu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Prace dyplomowe niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Każda zgłoszona praca dyplomowa musi znajdować się w oddzielnym opakowaniu i być dostarczona
do Sekretariatu RBGPWZ razem z opieczętowanym pieczęcią uczelni i podpisanym przez dyplomanta
formularzem zgłoszenia.
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§ 10
1. Komisja Konkursowa typuje zwycięzców w drodze głosowania, które odbywa się większością głosów,
a w przypadku przyznania równej liczby głosów, w kwestiach spornych oraz o sprawach
nierozstrzygniętych w niniejszym Regulaminie decyduje Przewodniczący Komisji.
2. Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów w taki sposób, że członkowie Komisji
Konkursowej dokonują wyboru poprzez postawienie jednej litery „N” przy autorze pracy dyplomowej
typowanej do Nagrody w danej kategorii i litery „W” przy autorze pracy dyplomowej typowanej do
Wyróżnienia w danej kategorii zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu, w razie
postawienia więcej niż jednej litery „N” lub „W” przy autorze pracy dyplomowej typowanej do Nagrody
lub Wyróżnienia głos jest nieważny.
3. Stosownie do treści § 5 ust. 2 pkt 5 niniejszego Regulaminu Konkursu z prac Komisji konkursowej
sporządza się protokół na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
Konkursu, który podlega podpisaniu przez wszystkich członków Komisji Konkursowej biorących udział
w obradach i głosowaniu.
4. Załącznikami do protokołu, o którym mowa w ust. 3, są: zestawienie prac dyplomowych
zakwalifikowanych

do

przyznania

Nagród

i

Wyróżnień

Marszałka

Województwa

Zachodniopomorskiego oraz uzasadnienie ich wyboru dokonanego przez Komisję Konkursową.

§ 11
1. Termin wręczenia Nagród i Wyróżnień przyznanych w Konkursie ustala Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa

Zachodniopomorskiego

www.wzp.pl

oraz

Regionalnego

Biura

Gospodarki

Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego www.rbgp.pl.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe oraz prawo do ich
korygowania.
4. Obligatoryjne załączniki do formularza zgłoszenia w postaci recenzji oraz oceny pracy dyplomowej
podpisane przez promotora pracy dyplomowej pozostają w dokumentacji Konkursu i są
przechowywane

w

siedzibie

Regionalnego

Biura

Gospodarki

Przestrzennej

Województwa

Zachodniopomorskiego. Wydruki oraz materiały dodatkowe, nieobligatoryjne, czyli uznane przez
autora zgłaszanej pracy dyplomowej za konieczne do załączenia przy składaniu formularza
zgłoszenia, można odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu
w miejscu wskazanym przez Sekretarza Konkursu.
5. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację imienia
i nazwiska autora pracy dyplomowej (absolwenta – projektanta) oraz promotorów zgłoszonych prac
dyplomowych.
§ 12
1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego unieważnia Konkurs, jeżeli wpłyną mniej niż trzy
zgłoszenia.
2. W przypadku, gdy Konkurs zostaje unieważniony z powodu wskazanego w ust. 1, zgłoszone prace
dyplomowe mogą brać ponownie udział w kolejnej edycji Konkursu.
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Załącznik Nr 1 Regulaminu Konkursu

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA ZWIĄZANA TEMATYCZNIE Z WOJEWÓDZTWEM ZACHODNIOPOMORSKIM

Pieczęć uczelni

Miejscowość………………...…..…dnia……………...……..….

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY DYPLOMOWEJ DO KONKURSU MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W KATEGORII:

 planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego,
 projektowania architektonicznego,
 architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

1. Dane autora pracy wnioskującego o przyznanie Nagrody (nazwisko i imię, telefon, adres e-mail):
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Dane promotora pracy (nazwisko i imię, telefon służbowy):
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Dane teleadresowe uczelni, na której wykonano pracę dyplomową:
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

4. Temat pracy:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Rok akademicki, w którym pracę wykonano oraz data obrony:
…………………………………………………………………………………………………………………….........
.........................................................................................................................................................
6. Uzyskany tytuł zawodowy:
…………………………………………………………………………………………………………………….........
............................................................................................................................................................
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7. Wykaz załączonych dokumentów:
1.

zapis cyfrowy na płycie cd/dvd z plikami tekstowymi zapisanymi w formacie pdf lub doc oraz
plikami rysunkowymi w formacie jpg, tif, pdf, png oraz wydruk części graficznej
w formacie nie większym niż A2,

2.

recenzja lub ocena pracy podpisana przez promotora,

3.

inne :…………………………………………………………………………………………………………..

1

………………………………………………………………………………………………………………..
8. Autor pracy:
1.

w przypadku przyznania Nagrody - gratyfikacji pieniężnej, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1
Regulaminu Konkursu, lub Wyróżnienia - gratyfikacji pieniężnej, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 2
Regulaminu Konkursu, zobowiązuje się do przekazania danych tj.: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, NIP, adres urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, na który
zostanie przelana kwota za nagrodzoną pracę,

2.

wyraża zgodę na publikację swojej pracy, wyniku Konkursu oraz wysokości przyznanej Nagrody
lub Wyróżnienia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl. oraz www.rbgp.pl

3.

oświadcza, że podane informacje są zgodne z prawdą.

Autor pracy:

………………………….

4.

oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją
Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na pracę dyplomową związaną
tematycznie z Województwem
Zachodniopomorskim zgodnie z zakresem określonym
w Regulaminie Konkursu przyznawania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, w nawiązaniu do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Autor pracy:
………………………….

„Najlepsza praca dyplomowa”

1

Dodatkowe, nieobligatoryjne, uznane przez autora za konieczne dla przedstawienia pracy
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Załącznik Nr 2 Regulaminu Konkursu

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA ZWIĄZANA TEMATYCZNIE Z WOJEWÓDZTWEM ZACHODNIOPOMORSKIM

Protokół prac Komisji Konkursowej
z dnia ……………………
przyznawania Nagród i Wyróżnień Marszałka w Województwie Zachodniopomorskim”

1.

Miejsce i data posiedzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………….…….
2. Komisja Konkursowa rozpoczęła obrady na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Nr ………… z dnia………………….

3.
Lp.

Lista prac zgłoszonych do konkursu:
Autor Pracy
(Imię i Nazwisko)

Temat Pracy

kategoria, w której zgłoszono pracę

3.1.
3.2.
3.3.
…

Do konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa
związana tematycznie z Województwem

Zachodniopomorskim” zgłoszono ………...prac, w trzech

kategoriach tym:
1) …..... prac w kategorii planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego,
2) ......... prac w kategorii projektowania architektonicznego,
3) …….. prac w kategorii architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

4.
Lp.

Lista prac, które spełniły wymogi formalne:
Autor Pracy
(Imię i Nazwisko)

Temat Pracy

kategoria, w której zgłoszono
pracę

4.1.
4.2.
4.3.
…
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W wyniku niespełnienia przez prace wymogów formalnych zgodnie z § ……….pkt ……Regulaminu
Konkursu nie dopuszczono pracy Pani/Pana:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Przebieg konkursu:
*

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Temat Pracy

Członek Komisji

Lp.

Liczba przyznanych przez Komisję głosów
Przewodniczący
Komisji

Autor Pracy (Imię i Nazwisko)

Suma
głosów

kategoria: planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
N1.

WN-

2.

WN-

…

Wkategoria: projektowania architektonicznego
N-

1.

WN-

2.
WN-

…

Wkategoria: architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym

1.

NWN-

2.

…

WNW-

*

Należy wpisać literę „N”- aby przyznać Nagrodę lub „W” – aby przyznać Wyróżnienie
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Po zapoznaniu się z pracami zgłoszonymi do Konkursu oraz po przeprowadzeniu postępowania
oceniającego
Komisja Konkursowa w składzie:
Podpis:
1. Przewodniczący - …………………………..……………

.……………………………..

2. Członek - …………………………..…………………….

.……………………………..

3. Członek - …………………………..…………………….

.……………………………..

4. Członek - …………………………..…………………….

.……………………………..

5. Członek - …………………………..…………………….

.……………………………..

6. Członek - …………………………..…………………….

.……………………………..

7. Członek - …………………………..…………………….

.……………………………..

przyznała:
NAGRODĘ w kategorii planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
dla:
za:
w wysokości:

zł (brutto)

WYRÓŻNIENIE w kategorii planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
dla:
za:
w wysokości:

zł (brutto)

NAGRODĘ w kategorii projektowania architektonicznego
dla:
za:
w wysokości:

zł (brutto)

WYRÓŻNIENIE w kategorii projektowania architektonicznego
dla:
za:
w wysokości:

zł (brutto)
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NAGRODĘ w dziedzinie architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym
dla:
za:
w wysokości:

zł (brutto)

WYRÓŻNIENIE w dziedzinie architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym
dla:
za:
w wysokości:

zł (brutto)

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………...……………………………………..……
…………………………………………………………………………...………………………………..………
Decyzja o innym podziale Nagród/Wyróżnień: ……………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………….…………….

Sekretarz Konkursu:

……………………………

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego: ……………………………………………………..
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