
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

INSTYTUTU METROPOLITALNEGO  

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ  
 
 

§ 1 
 
1. Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej, obronioną nie później niż trzy lata 
przed dniem ogłoszenia konkursu (dalej: "Nagroda"). 

2. Nagrodę przyznaje: Instytut Metropolitalny, adres korespondencyjny: Al. Grunwaldzka 5,  
80-236 Gdańsk, KRS: 0000 331 257, adres e-mail: konkurs@im.edu.pl, (dalej: Organizator). 

 

§ 2 
 
1. Celami Nagrody są:  

• podnoszenie poziomu merytorycznego dyskursu w przedmiocie problematyki miejskiej  
i metropolitalnej, zwłaszcza przy uwzględnieniu potrzeby realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju, a także wyzwań w zakresie ochrony środowiska  
i budowania przestrzeni publicznej w równym stopniu dostępnej dla wszystkich,  

• przyczynianie się do wzrostu jakości efektów kształcenia z wspomnianych dziedzin, 

• rozszerzanie zainteresowania tematyką metropolitalną i miejską, 

• popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki miejskiej i metropolitalnej. 

2. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: 

• Najlepsza praca licencjacka / inżynierska, 

• Najlepsza praca magisterska. 

 

§ 3 

1. Kandydatami do Nagrody mogą być autorzy prac dyplomowych, którzy dostarczą swoje prace w 
sposób określony niniejszym regulaminem. Kandydatami do Nagrody nie mogą być osoby związane z 
Instytutem Metropolitalnym. 

2. Zgłoszenia pracy mogą dokonać autorzy prac samodzielnie lub uczelnie lub promotorzy lub 
nauczyciele liceum za zgodą autora. 

3. Termin dostarczania prac upływa dnia 11 sierpnia 2019 r. 

4. Dane osobowe kandydatów do Nagrody oraz promotorów przetwarzane będą zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.) za zgodą osób, których dane dotyczą w celu związanym z wyborem pracy  
i przyznaniem Nagrody. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, czyjego dane są 
przetwarzane, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (w tym ich 
usunięcia). 
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§ 4 

 
1. Zgłoszenie powinno obejmować: 

a) jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej, dostarczony na adres e-mail 

Organizatora, 

b) wypełnioną kartę zgłoszenia, dostarczony na adres e-mail Organizatora. 

2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniało wszystkich wymogów, o których mowa w ust. 1, 
Organizator, o którym mowa w  § 1 ust. 2, wezwie zgłaszającego do usunięcia braków w terminie 
tygodniowym. 

3. Zgłoszenie, które nie zostanie uzupełnione w terminie lub dalej będzie zawierało braki, Organizator 
odrzuci. 

 

§ 5 
 
Prace dyplomowe niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą oceniane. 

 

§ 6 
 
1. Oceną prac zgłoszonych do Nagrody zajmie się Grono Jury powołane przez Organizatora 
(dalej: Grono). 

2. Grono ocenia prace i wyłania laureatów na posiedzeniu niejawnym. 

3. Decyzja Grona jest ostateczna i wiążąca. Od decyzji Grona nie przysługują środki 
odwoławcze. 

4. Grono może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody. 
 

§ 7 
 
1. Autorom najlepszych prac w poszczególnych kategoriach zostanie przyznana nagroda rzeczowa 
oraz nagroda w postaci publikacji artykułu naukowego, którego autorem jest autor pracy dyplomowej 
w periodyku Metropolitan. Przegląd Naukowy, wydawanym przez Organizatora.  

2. Imiona i nazwiska laureatów oraz tematy prac zostaną ogłoszone na stronie www.im.edu.pl oraz 
www.facebook.com/InstytutMetropolitalny/. 

3. Nagroda zostanie wręczona laureatom podczas seminarium eksperckiego lub innego wydarzenia 
organizowanego przez Instytut Metropolitalny. 
 

§ 8 
 
1. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub odwołania przyznawania Nagrody bez 
podania przyczyn. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

do Nagrody Instytutu Metropolitarnego za  

najlepszą pracę dyplomową  

o problematyce miejskiej i metropolitalnej  

 
 

 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres e-mail: 

Adres pocztowy: 

Uczelnia: 

Wydział: 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł pracy: 

Imię i nazwisko promotora / opiekuna merytorycznego licealisty bądź licealistki *: 

 

Kategoria: 

 

*Jeśli pracę zgłasza promotor lub uczelnia lub nauczyciel liceum, konieczna jest też zgoda 

autora: 
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