Regulamin przyznawania
nagród Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
za najlepsze prace dyplomowe
1. Każdego roku przyznawane są nagrody Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych dla autorów najlepszych prac dyplomowych, tj. prac licencjackich i magisterskich
przygotowanych i obronionych na kierunkach studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale
w poprzednim roku akademickim.
2. Przewiduje się do 5 nagród dla najlepszych prac licencjackich oraz do 5 nagród dla najlepszych prac
magisterskich.
3. Kandydaturę do nagrody może zgłosić promotor lub recenzent pracy dyplomowej. Zgłoszenie powinno
zostać dokonane w formie pisemnego wniosku zawierającego nazwisko i imię autora pracy, jej temat, datę
obrony i końcową ocenę, jaką praca uzyskała w postępowaniu dyplomowym, a także krótkie uzasadnienie.
Oprócz pisemnego wniosku, do zgłoszenia powinno się dołączyć kopię pracy oraz jej oryginalne recenzje
przygotowane przez promotora i recenzenta.
4. Obrona pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody powinna się odbyć najpóźniej do dnia 30 września, który
to dzień jest jednocześnie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatur do nagrody.
5. Ocena zgłoszonych prac należeć będzie do Komisji, w której skład wchodzą prodziekan ds. dydaktycznych
jako przewodniczący oraz kierownicy jednostek prowadzących studia na WSMiP UJ 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. 6 niniejszego Zarządzenia w ciągu 30 dni od daty upływu terminu zgłaszania kandydatur
do nagrody.
6. Wybór najlepszych prac dyplomowych dokonywany jest na podstawie punktacji uwzględniającej następujące
kryteria:
a) nowatorski charakter pracy (10 pkt w tym: problem badawczy 4 pkt, sposób prezentacji 3 pkt, wkład
w dyscyplinę, przekraczający wymagania programu studiów 3 pkt)
b) metodologia (8 pkt w tym: dobór metody 4 pkt, zastosowanie teorii 4 pkt)
c) kompozycyjna, stylistyczna i językowa poprawność pracy (4 pkt)
d) dobór i wykorzystanie źródeł (6 pkt)
e) strona formalna pracy (2 pkt)
7. 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.
8. Członek Komisji nie wystawia ocen pracy, której był promotorem lub recenzentem.
9. Laureatami nagród za najlepsze prace dyplomowe, zostają Autorzy prac, które otrzymały największą liczbę
punktów stanowiących średnią sumy ocen członków Komisji. W przypadku jednakowej liczby punktów
uzyskanej przez więcej niż jednego autora pracy dyplomowej, ostateczna decyzja o tym, kto zostanie laureatem
należy do przewodniczącego Komisji lub Dziekana WSMiP UJ.
10. W skład nagrody wchodzi honorowy dyplom podpisany przez Dziekana oraz książka, które są wręczane
laureatom podczas listopadowego posiedzenia Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

