
 
ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH 
z dnia 24 lipca 2017 roku 

 
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania  
Dyplomów Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych 

za najlepsze prace dyplomowe 
 

 
Na podstawie § 61 ust. 1 pkt 3 Statutu UPH, zarządza się, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 
Ustala się Regulamin przyznawania Dyplomów Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych  

za najlepsze prace dyplomowe, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

. 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 
DZIEKAN WYDZIAŁU  

 
 

      dr hab. Wiesława Barszczewska 
profesor  nadzwyczajny 

 
  



Załącznik 
do Zarządzenia Dziekana Nr 3/2017  

 

 
Regulamin przyznawania Dyplomów Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych 

za najlepsze prace dyplomowe 

 
1. Na mocy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. 

zmianami) i Regulaminu Studiów UPH w Siedlcach Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych 

przyznaje wyróżnienia w postaci dyplomu dla autorów najlepszych prac dyplomowych, 

tj. prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich przygotowanych i obronionych na 

kierunkach studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale w poprzednim roku 

akademickim. 

2. Dyplom jest przyznawany w uznaniu wysokich walorów naukowych zgłoszonego 

opracowania i ma na celu:  

a. dążenie do poprawy jakości prac dyplomowych, 

b. promowanie absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas studiów, 

c. promowanie studentów zaangażowanych w prace naukowo-badawcze 

realizowane w toku studiów  

d. rozwój i popularyzację tematów badawczych prowadzonych na Wydziale Nauk 

Ścisłych UPH w Siedlcach 

3. Kandydaturę do nagrody może zgłosić promotor lub recenzent pracy dyplomowej 

a także Komisja Egzaminacyjna wyznaczona do przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego wniosku 

sporządzonego według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Oprócz 

pisemnego wniosku, do zgłoszenia powinno się dołączyć kopię pracy oraz kopie 

recenzji i protokołu z egzaminu dyplomowego. Kandydat do wyróżnienia składa 

również wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

4.  Zgłoszona do wyróżnienia praca powinna być wykonana w danym roku akademickim. 

5. Obrona pracy dyplomowej zgłaszanej do wyróżnienia powinna się odbyć najpóźniej do 

końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, który to dzień jest jednocześnie ostatecznym 

terminem zgłaszania kandydatur do wyróżnienia. 

6. Ocena zgłoszonych prac należeć będzie do Komisji, w której skład wchodzą: 

prodziekan ds. studenckich jako przewodniczący, prodziekan ds. nauki oraz kierownicy 

jednostek prowadzących studia na WNŚ UPH w Siedlcach lub oddelegowani przez 

nich pracownicy naukowi z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, 

zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w danej jednostce. Wszyscy członkowie 



Komisji powinni zapoznać się ze zgłoszonymi pracami oraz ocenić je zgodnie 

z kryteriami wyznaczonymi w pkt. 7 niniejszego Regulaminu w ciągu 10 dni od daty 

upływu terminu zgłaszania kandydatur do nagrody. 

7. Wybór najlepszych prac dyplomowych dokonywany jest na podstawie punktacji 

uwzględniającej następujące kryteria: 

a.  nowatorstwo ujęcia problemu i oryginalność elementów pracy (0-10 pkt.) 

b.  możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy (0 - 10 pkt.) 

c.  ocena pracy przez promotora (ocena 5 wnosi pkt., pozostałe oceny - 0) 

d.  ocena pracy przez recenzenta (ocena 5 wnosi pkt., pozostałe oceny - 0) 

e.  ocena z egzaminu dyplomowego (ocena 5 wnosi pkt., pozostałe oceny - 0) 

f.  średnia ocen ze studiów (powyżej 4,5; liczba punktów równa jest średniej ze 

studiów  

8.  Końcowa ocena zgłoszonych prac powinna zostać obliczona na posiedzeniu Komisji, 

w której udział powinno wziąć przynajmniej 50% jej członków. Ocena powinna jednak 

uwzględniać głosy wszystkich członków Komisji, dlatego w przypadku niemożności 

osobistego stawiennictwa na posiedzeniu Komisji, dany członek ma obowiązek 

przesłać na ręce przewodniczącego Komisji pisemną ocenę zgłoszonych do konkursu 

prac z wyszczególnieniem punktów przyznanych każdej z nich. Wzór decyzji komisji 

konkursowej stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

9. Członek Komisji nie wystawia ocen pracy, której był promotorem lub recenzentem. 

10. Laureatami wyróżnień za najlepsze prace dyplomowe, zostają Autorzy prac, które 

otrzymały największą liczbę punktów stanowiących średnią sumy ocen członków 

Komisji. Ostateczna decyzja o tym, kto zostanie laureatem należy do Komisji lub 

Dziekana WNŚ. 

11. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy, które są wręczane laureatom podczas 

uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach połączonego 

z inauguracją roku akademickiego. Wzór dyplomu stanowi załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 

 

 


