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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MAGISTRANTA I LICENCJANTA  
INSTYTUTU PEDAGOGIKI REALIZOWANEGO W RAMACH SESJI NAUKOWEJ  

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓ LNE  
 

§  1 
Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Najlepszego Magistranta i Licencjanta Instytutu Pedagogiki UKW 
w bieżącym roku akademickim (zwany dalej Konkursem).  

§  2 
1. Konkurs odbywa się w ramach organizowanej corocznie Sesji Naukowej Magistrantó w i Licencjantó w Instytutu Pedagogiki 

UKW (zwanej dalej Sesją).  
2. Celem Sesji jest:  

a. Upowszechnienie problematyki prac dyplomowych powstających w Instytucie Pedagogiki UKW;  
b. Dyskusja naukowa nad podejmowanymi w ramach Seminarió w problemami badawczymi i uzyskiwanymi 
rezultatami badawczymi;  
c. Wyłonienie najlepszego Magistranta i Licencjanta Instytutu Pedagogiki w bieżącym roku akademickim.  

3. Ramowy program Sesji stanowią:   
a. Uroczyste otwarcie Sesji,  
b. Naukowa sesja Doktorantó w  
c. Wykład otwarty Gościa Sesji.  
c. Prezentacje Magistrantó w i Licencjantó w (w ramach Konkursu na najlepszego Magistranta i Licencjanta) 
d. Dyskusja 
e. Obrady Komitetu Naukowego, 
f.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – rozstrzygnięcie Konkursu.   

4. Sesja odbywa się w ramach Dnia Instytutu Pedagogiki na terenie Instytutu Pedagogiki UKW.  

§  3 
Organizatorem Sesji i Konkursu jest Instytut Pedagogiki UKW. Reprezentantem organizatora jest Komitet Organizacyjny Sesji, 
którego skład zatwierdza Dyrektor Instytutu Pedagogiki. 

§  4 
Konkurs odbywa się pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia.  

§  5 
Konkurs jest finansowany ze środków własnych Instytutu Pedagogiki  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  
 

§  6 
1. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy Seminariów magisterskich i licencjackich (dyplomowych) realizowanych na 

kierunkach Pedagogika, Praca Socjalna, Logopedia oraz Pedagogika wczesnoszkolna w Instytucie Pedagogiki UKW 
zaró wno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.  

2. Zgłoszone do Konkursu prace magisterskie i dyplomowe (licencjackie) mogą być pracami ukończonymi lub będącymi w 
trakcie realizacji.  

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden projekt pracy dyplomowej.  
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

§  7 
1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty / materiały:  

a. W wyznaczonym terminie dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Pedagogiki poprawnie wydrukowaną i 
wypełnioną Kartę zgłoszenia (Załącznik 1 do Regulaminu). O ważności zgłoszenia decyduje podpis 
Promotora pracy dyplomowej (licencjackiej) /magisterskiej na Karcie zgłoszenia. Karty zgłoszenia 
podpisane wyłącznie przez uczestnika Seminarium nie będą rozpatrywane. 
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b. W tym samym terminie przesłać Kartę zgłoszenia w formie elektronicznej na adres Sekretarza Komitetu 
Organizacyjnego. 

2. Uczestnik podpisując Kartę zgłoszenia oświadcza, iż:  
a. Zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,  
b. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji Sesji przez Organizatora.  

3. Organizator nie ma obowiązku zwrotu materiałów Uczestnikom Sesji.  
4. Liczba Magistrantó w i Licencjantó w zakwalifikowanych do uczestnictwa w konkursie jest ograniczona. Kwalifikacji dokona 

Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych Kart zgłoszeń.  
 

§  8 
1. Zadaniem uczestnika Sesji jest:  

a. Dokonanie kró tkiej (10-minutowej) prezentacji problemu badawczego podjętego w ramach pracy dyplomowej, 
sposobu weryfikacji problemu oraz oczekiwanych lub/i uzyskanych rezultató w badawczych  

b. Udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane przez członków Komitetu Naukowego w ramach dyskusji 
nad problemem 

 

IV. PRZEDMIOT I KRYTERIA OCENY  
 

§  9 
1. Kryteria oceny Magistrantó w i Licencjantó w zatwierdza Komitet Naukowy Sesji.  
2. Komitet Naukowy tworzą samodzielni pracownicy naukowi Instytutu Pedagogiki. Skład Komitetu Naukowego zatwierdza 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki po zaopiniowaniu przez Radę Instytutu  
3. Do zadań Komitetu Naukowego należy:  

a. Przed Sesją:  
i. Kwalifikacja wstępna Uczestników na podstawie informacji zawartych w Karcie zgłoszenia;  
ii. Zatwierdzenie celu i przebiegu Sesji określonych w § 2;  
iii. Zatwierdzenie kryterió w oceny Magistrantó w i Licencjantó w sformułowanych w § 10 pkt. 1;  

b. W trakcie Sesji:  
i. Ocena na właściwym formularzu (Arkusz oceny. Załącznik 2. do Regulaminu) wystąpień 

Magistrantó w i Licencjantó w dokonywana według przyjętych kryteriów (§ 10 pkt. 2, 3);  
ii. Wyłonienie w grupach Magistrantó w i Licencjantó w po trzy najlepsze prezentacje w trakcie 

zamkniętych obrad Komitetu Naukowego;  
iii. Ogłoszenie wyników obrad i wręczenie nagród.  

§  10 
1. Na ostateczną (całościową) ocenę prezentacji Magistranta/Licencjanta składają się dwie oceny cząstkowe dokonywane 

przez członków Komitetu Naukowego za:  
a. Prezentację problemu badawczego (wystąpienie w trakcie Sesji);   
b. Odpowiedzi na pytania Komitetu Naukowego.  

2. Ocena powyższych dwó ch elementów będzie dokonywana przez Komitet Naukowy według następujących kryterió w:  
a. Kryteria oceny prezentacji problemu badawczego:  

i. Wykorzystanie źródeł (sposó b wykorzystania literatury przedmiotu – polskiej i obcej, jej aktualność i 
różnorodność; opis, wyjaśnienie i interpretacja wynikó w badań własnych w kontekście 
teoretycznym);  

ii. Wartość naukowa podjętego problemu badawczego (zaproponowany sposób rozwiązania 
problemu badawczego, jego adekwatność do sformułowanego celu badań i pytań badawczych, 
wykazana dojrzałość naukowa i metodologiczna projektu badawczego);  

iii. Wartość aplikacyjna podjętego problemu badawczego (możliwość aplikacji uzyskanych lub 
oczekiwanych rezultató w badawczych do danego obszaru praktyki pedagogicznej);  

iv. Aspekt formalny prezentacji konkursowej (struktura logiczna prezentacji; spójność, jasność i 
klarowność wywodu);  

b. Kryteria oceny odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Komitetu Naukowego: umiejętność 
obrony formułowanych przez Magistranta/Licencjanta tez.  

3. W ramach każdego z wyróżnionych w pkt. 2 kryterió w, Magistrant/Licencjant może otrzymać minimalnie 0, a maksymalnie 5 
punktów. Oznacza to, iż łączna ocena dokonywana przez każdego z Członków Komitetu Naukowego może lokować się 
pomiędzy 0 a 25 punktami:  
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Przedmiot oceny Kryteria Punktacja 
Maks. liczba 

punktó w 

Prezentacja problemu 
badawczego  

Wykorzystanie źródeł 0-5 

20 

Wartość naukowa  0-5 

Wartość aplikacyjna  0-5 

Aspekt formalny prezentacji  
0-5 

Odpowiedzi na pytania  0-5 5 

 Łącznie: 25 

 
 4. Trzy prezentacje konkursowe Magistrantó w i trzy prezentacje konkursowe Licencjantó w, któ re uzyskają najwyższą liczbę 

punktów obliczonych według powyższych zasad, zostaną wytypowane przez Komitet Naukowy do nagrody.  
5. W przypadku uzyskania takiej samej punktacji o rankingu studentó w decyduje Przewodniczący Komitetu Naukowego.  
6. Członkowie Komitetu Naukowego nie dokonują oceny Uczestników, których są Promotorami.  
7. Członkowie Komitetu Naukowego dokonują oceny prezentacji konkursowej na indywidualnym dla każdego Uczestnika 

Arkuszu oceny (Załącznik 2. do Regulaminu).  
 

V. NAGRODY  

§  11 
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Sesji Naukowej Magistrantów i Licencjantó w Instytutu 

Pedagogiki UKW.  
2. Komitet Naukowy, w trakcie zamkniętych obrad, wyłoni pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w konkursie na Najlepszego 

Magistranta oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w konkursie na Najlepszego Licencjanta Instytutu Pedagogiki w bieżącym 
roku akademickim.  

3. Autorzy najlepszych prac mogą przygotować artykuł, który po spełnieniu warunków redakcyjnych i uzyskaniu pozytywnej 
recenzji wydawniczej zostanie opublikowany na łamach wydawanych staraniem Instytutu Pedagogiki czasopism. 

4. Nagrodzeni Magistranci i Licencjanci otrzymają zaświadczenia o uzyskanym wyróżnieniu oraz nagrody.  
5. Ostateczna liczba nagrodzonych prac może ulec zmianie i pozostaje do wyłącznej decyzji Komitetu Naukowego Sesji.  
6. Decyzja Komitetu Naukowego odnośnie oceny prezentacji konkursowych prac magisterskich i licencjackich oraz przyznania 

nagró d jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§  12 
Regulamin (wraz z załącznikami) w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu u członków Komitetu Organizacyjnego oraz 
sekretariacie Instytutu Pedagogiki.  

§  13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKW. 
 
 
 
    Regulamin zatwierdził:  
     
    Prof. dr hab. Ryszard Gerlach 
    Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKW  
 
 
    Bydgoszcz, dnia 13.04.2017r.  
 
 


