
ZAPRASZAM STUDENTÓW 

NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ 

W BIAŁYMSTOKU 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 

 

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu następujących dyscyplin naukowych: 

pedagogiki, psychologii, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracy socjalnej. 

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace studentów NWSP w Białymstoku rekomendowane 

przez Komisje egzaminacyjne przeprowadzające obrony.  

Termin nadsyłania prac wraz z ich streszczeniem upływa 31 lipca 2017r. 

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin. 

 

Prace prosimy przesyłać na adres Uczelni:  

NWSP w Białymstoku  

al. Jana Pawła II 91 

15-703 Białystok  

 

Komisję Konkursową tworzy Komitet Naukowy w składzie: 

1) dr hab. Anna Kwiatkowska, prof. nadzw. (psychologia)- przewodnicząca Komisji 

2) dr hab. Agata Popławska, prof. nadzw. (pedagogika) 

3) dr hab. Piotr Gawliczek, prof. nadzw. (bezpieczeństwo wewnętrzne) 

4) dr hab. Andrzej Urbanek (bezpieczeństwo wewnętrzne)  

5) dr Ewa Romanowska (pedagogika) 

6) dr Lucja Ryńska (praca socjalna) 

 

Wyniki pracy Komisji Konkursowej będę podane do końca września 2017r. na stronie internetowej 

NWSP w Białymstoku. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz 

wręczenie nagród nastąpi na Inauguracji nowego roku akademickiego w październiku 2017r. 

 

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 

NWSP w Białymstoku 

dr Agata Jacewicz 



Regulamin konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską napisaną 

w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku  

 

1. Prace licencjackie i magisterskie są na konkurs rekomendowane przez komisje 

przeprowadzające obrony, a zgłaszane w wersji elektronicznej i papierowej (przynajmniej 1 

egz.) przez promotorów na ręce Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

2. Wraz z pracą należy dołączyć jej streszczenie (w języku polskim, napisane czcionką Times 

New Roman 12, interlinia 1,5, objętość streszczenia do 2 stron formatu A4) i 2 formularze 

zgłoszeniowe (autora pracy, zał. nr 1 i promotora, zał. nr 2). 

3. Następnie prace są oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzi 6 osób, w 

tym co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych. 

4. Komisję Konkursową składającą się z pracowników naukowych, naukowo- dydaktycznych (w 

tym jej przewodniczącego) powołuje Senat NWSP w Białymstoku na okres dwóch lat. 

5. Prace oceniane są w 6 kategoriach: 

1) prace licencjackie z zakresu pedagogiki; 

2) prace licencjackie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego; 

3) prace licencjackie z zakresu pracy socjalnej; 

4) prace magisterskie z zakresu pedagogiki; 

5) prace magisterskie z zakresu psychologii; 

6) prace magisterskie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego; 

6. Wśród kryteriów oceny prac w postępowaniu konkursowym Komisja bierze pod uwagę: 

1) gruntowność i wnikliwość opracowania tematu (w tym znajomość literatury przedmiotu i 

umiejętność jej wykorzystania, poprawność językową); 

2) spójność kompozycyjną pracy; 

3) poprawność metodologiczną, sposób przedstawienia wyników, ich analizę, sformułowane 

wnioski empiryczne i praktyczne; 

4) poznawczą odkrywczość pracy i jej wkład do wiedzy o przedmiocie; 

5) oryginalność, innowacyjność ujęcia tematu (lub inne szczególne walory pracy). 

7. Komisja Konkursowa (po uwzględnieniu pięciu kryteriów zawartych w punkcie 5 ocenia 

poszczególne prace w skali 0-25 punktów tj. za każdy element podlegający ocenie komisja 

przyznaje od 0 do 5 punktów. 

8. W każdej z wymienionych w punkcie 4 kategorii Komisja Konkursowa może maksymalnie 

przyznać 3 nagrody (przy czym, jeżeli tak wynika z punktacji, przyznaje także nagrody ex 

aequo). Nie przewiduje się wyróżnień.  

9. Ostateczne decyzje w sprawie nagród podejmowane są (po przeanalizowaniu wyników 

punktowych) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej. Komisja ta może podjąć decyzję o 

nieprzyznaniu którejś z nagród (pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca), jeżeli uzna, że taka 

decyzja jest uzasadniona poziomem prac zgłoszonych do danej edycji konkursu. 

10. Komisja rozstrzyga konkurs do końca września każdego roku. Obejmuje on prace złożone w 

poprzednim roku akademickim, zgłoszone do końca lipca. 

11. Decyzje Komisji Konkursowej są zatwierdzane przez Senat NWSP w Białymstoku. 

12. O charakterze nagród w każdej edycji decyduje Dziekan Wydziału Nauk Społecznych NWSP 

oraz założyciel Uczelni po zasięgnięciu opinii Senatu i ewentualnej konsultacji z Redakcją 

czasopisma naukowego „Zagadnienia Społeczne” wydawanego przez Uczelnię (w przypadku 

uhonorowania pracy publikacją). 

13. Nagrodzenie pracy może być odnotowywane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów. 

Regulamin został zatwierdzony przez Senat w dniu 8.10.2016r.  

Pierwsza edycja konkursu dotyczy prac złożonych w 2017r. 



Załącznik nr 1  

 

Formularz danych osobowych uczestnika Konkursu na najlepszą pracę dyplomową  

 

Imię …………………………………………………………..…………………………………………. 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………... 

Ulica …………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy …………………………………………………………………………………………… 

Miasto …………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………………....... 

e-mail ………………………………………………………………………………………………….… 

Rodzaj pracy: licencjacka, magisterska 

Kierunek studiów ………………………………………………………………………………………... 

Specjalność ……………………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy 

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

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

…………………………………………………………………………………………………...………. 

Imię i nazwisko promotora ……………………………………………………………………………… 

 

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez NWSP 

w Białymstoku, adres: al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok.  

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NWSP w Białymstoku 

w podanym powyżej celu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 

i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

 

Data:                                                                                                                             Podpis: 

____________________________ ____________________________ 

 



Załącznik nr 2  

 

Formularz danych osobowych promotora pracy uczestnika Konkursu na najlepszą pracę 

dyplomową  

 

Imię …………………………………………………………..…………………………………………. 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………... 

Stopień/ tytuł naukowy …..…………………………………………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NWSP w Białymstoku 

w celu ich publikacji w przypadku, gdy zgłoszona do udziału w Konkursie na najlepszą pracę 

dyplomową praca magisterska/licencjacka, której byłem / -łam promotorem zostanie nagrodzona 

w tym Konkursie.  

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez NWSP 

w Białymstoku, adres: al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok w związku z udziałem w Konkursie na 

najlepszą pracę dyplomową.  

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 

 

 

 

Data:                                                                                                                             Podpis: 

____________________________ ____________________________ 

 


