Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub
osiągnięciami naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej

Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, kryteria oraz tryb przeprowadzenia
konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością lub osiągnięciami
naukowymi Marii Curie-Skłodowskiej (zwanego dalej Konkursem).
2. Konkurs jest ogłoszony przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i organizowany
jest w ramach obchodów 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3. Jako praca dyplomowa rozumiana jest praca licencjacka, inżynierska lub magisterska.
4. Za pracę dyplomową, zgodnie z art. 167a, pkt 2 , Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
rozumie się, samodzielnie opracowanie określonego zagadnienia naukowego lub
artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności
studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz
umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
5. Postępowanie konkursowe, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadzi
Komisja Konkursowa.
§ 2 Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zwany dalej
Organizatorem). W imieniu Uniwersytetu obsługę organizacyjną konkursu zapewnia Biuro Promocji
UMCS.
§ 3 Cele konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych w dwóch kategoriach:
a. najlepsza praca licencjacka lub inżynierska,
b. najlepsza praca magisterska,
których tematyka związana jest z życiem, twórczością lub osiągnięciami naukowymi Marii CurieSkłodowskiej.
§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie ze szkół
wyższych w całej Polsce przygotowane i obronione w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018 –
nie później niż do 31 lipca 2018 r.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.
4. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich przysługujących autorom
nadesłanych prac konkursowych.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich
rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
przysposobione.
§ 5 Zgłoszenie
1. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 14. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty do 28 września 2018 r. Nagrody zostaną wręczone na Uroczystej Inauguracji Roku
Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 23 października 2018 r.
2. Zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu wymaga:
a. przesłania 1 egzemplarza pracy dyplomowej na adres Biuro Promocji UMCS, pl. Marii CurieSkłodowskiej 5 oraz wersji elektronicznej w pliku nieedytowalnym na adres e-mail:
prace.dyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl
b. dołączenia wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).

§ 6 Odbiorcy konkursu
Adresatami Konkursu są studenci i absolwenci szkół wyższych z terenu całej Polski, którzy obronią lub
obronili pracę dyplomową w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018.

§ 7 Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa nadzoruje prawidłowość przebiegu konkursu, dokonuje oceny nadesłanych
prac dyplomowych oraz przyznaje nagrody.
2. Komisję konkursową powołuje Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W jej
skład wejdzie pięciu specjalistów z różnych dziedzin nauki, w tym prorektor ds. kształcenia jako
Przewodniczący Komisji.
3. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach, z których każdorazowo sporządzany jest protokół.

§ 8 Kryteria oceny
1.Komisja oceniając nadesłane prace będzie brała pod uwagę ich związek z tematyką Konkursu,
jakość realizacji, oryginalność, poprawność merytoryczną oraz znajomość literatury przedmiotu.
2. Prace dyplomowe, które nie spełniają kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, nie będą
oceniane.

§ 9 Nagrody
1. Organizator ustanawia nagrody pieniężne za najlepsze prace dyplomowe w kategoriach
i o tematyce wskazanej w §3:
a. za pracę licencjacką lub inżynierską - nagroda główna w wysokości 3 000 zł brutto oraz dwa
wyróżnienia, każde w wysokości 1000 zł brutto.
b. za pracę magisterską - nagroda główna w wysokości 4 000 zł brutto oraz dwa wyróżnienia,
każde w wysokości 1000 zł brutto.
2. Wypłacone nagrody będą pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazane na
wskazany przez Uczestnika numer konta bankowego w ciągu 14 dni od uroczystego wręczenia nagród
podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019.

§ 10 Ogłoszenie wyników
1. Autorzy nadesłanych prac otrzymają telefoniczne i pisemne zawiadomienie o wynikach Konkursu
oraz terminie uroczystości wręczenia nagród.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na stronie
internetowej Uniwersytetu, dotyczącej obchodów 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej –
www.urodzinymarii.umcs.pl
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenie
do Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu z uczestnikiem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Data…………..

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem autorem pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej na temat:
………………………………………………………………………………….,
która została obroniona w dniu ……………………………………………….. oraz
wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów zawartych w mojej pracy dyplomowej
w publikacjach związanych z niniejszym konkursem.

Podpis autora

