
WAŻNE TERMINY 

W KONKURSIE IM. PROF. ZBIEGNIEWA MŁYNARKA  

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ KIERUNKÓW STUDIÓW  W 

DYSCYPLINIE „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I 

ENERGETYKA”  

ZREALIZOWANĄ NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA  

I INŻYNIERII MECHANICZNEJ  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU  

(wyciąg z Regulaminu) 
 

 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie napisane w języku polskim lub 

angielskim, ocenione stopniem bardzo dobry przez Promotora i Recenzenta, złożone 

w dziekanacie Wydziału do dnia 30 czerwca i obronione do dnia 15 września, 

danego roku akademickiego. Zgłoszenie dokonuje wspólnie autor i promotor pracy. 

2. Dokumentację wymienioną w punkcie 6, należy przekazać do Przewodniczącego 

Kapituły do dnia 30 września danego roku akademickiego, osobiście lub pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego). 

3. Zakwalifikowane do Konkursu elektroniczne wersje prac magisterskich wraz z kodem, 

po usunięciu z nich danych mogących zidentyfikować autora lub promotora, 

Przewodniczący przekazuje pozostałym członkom Kapituły, do dnia 20 października 

danego roku akademickiego.   

4. Ocena prac nadesłanych do Konkursu obejmuje w szczególności oryginalność tematu 

oraz wartość naukową i praktyczną. Ocenę przeprowadzają wszyscy członkowie 

Kapituły, z wyłączeniem Przewodniczącego. Wynikiem oceny są zakodowane listy 

rankingowe, szeregujące prace od najlepszej, w kolejności zajętego miejsca (od 

pierwszego do ostatniego), przekazane do 30 listopada, do Przewodniczącego 

Kapituły. 

5. Ogłoszenie nazwisk autora i promotora najlepszej pracy magisterskiej w Konkursie, 

nastąpi do dnia 31 grudnia, w roku ogłoszenia Konkursu. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu  
 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy, kierunek 

studiów:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko promotora pracy, jednostka 

Wydziału………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Adres do korespondencji 
………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………. 

3. Numer telefonu, adres e-mail 
……………………………...……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

4. Tytuł pracy magisterskiej 
…………………..……………...………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

5. Data obrony pracy 

magisterskiej……..………………………………………………………. 

6. Akceptuję warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

podanych przeze mnie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 

Poz. 1000). 
 
 

 

 

 
 



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

Data i podpis autora pracy                                                          Data i podpis promotora 
 


