
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ LICENCJACKĄ  
I MAGISTERSKĄ PRZYGOTOWANĄ I OBRONIONĄ  

W WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU 
 

ORGANIZATOR: DZIEKAN WYDZIAŁU OGÓLNOMEDYCZNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY 
MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU 

 

 

 

§ 1 
 

Dziekan Wydziału Ogólnomedycznego Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, kierując się wolą 

uznania i chęcią promocji osiągnięć Studentów Uczelni, organizuje Konkurs na najlepszą pracę 

dyplomową i licencjacką. 

 

§ 2 
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace przygotowane i obronione w ramach studiów 

stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Wyższej 

Szkole Medycznej w Białymstoku. 

2. Do Konkursu kwalifikują się jedynie prace, które uzyskały ocenę bardzo dobrą. 

 

§ 3 
 

Prace do Konkursu należy zgłaszać do 10 lipca. 

 

§ 4 
 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga: 

• pisma przewodniego, podpisanego przez zgłaszającego Autora, Promotora lub Recenzenta 

wraz z merytorycznym uzasadnieniem, 

• załączenia 1 egzemplarza pracy wraz z jej wersją elektroniczną i recenzją, 

• załączenia 1 stronicowego streszczenia pracy, określającego cel pracy, główne jej założenia 

oraz ogólne wnioski (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy), 

• załączenia wypełnionego formularza zgłoszenia (dostępny na stronie internetowej 

www.wsmed.pl) 

2. Prace, które nie spełniają kryteriów określonych w § 2, § 3 i § 4, pkt. 1 nie będą oceniane. 

 

§ 5 
 

Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę: 

• oryginalność, 

• poprawność merytoryczna, 

• przydatność praktyczna, 

• znajomość literatury przedmiotu, 

• poprawność i aktualność doboru i wykorzystania źródeł, 

• ocena strony formalnej. 

 

 

 



 

§ 6 
 

Przyznane nagrody za najlepszą pracę dyplomową licencjacką i magisterską zostaną wręczone 

podczas uroczystej Inauguracji następnego Roku Akademickiego. 

 

§ 7 
 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30 września. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu Konkursu. 

3. Autorzy i Promotorzy prac otrzymają pisemne zawiadomienie o wynikach Konkursu i terminie 

uroczystości wręczenia nagród. 

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń na tablicach 

informacyjnych Uczelni oraz na stronie internetowej. 

 

§ 8 
 

1. Kapituła Konkursu składa się z 6 członków, tj. Kierowników 5 Zakładów oraz Dziekana – 

Przewodniczącego obradom Kapituły. 

2. Do Kapituły mogą być typowani nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria dyplomowe. 

3. Rada Wydziału może zgłosić do Kapituły osobę zatrudnioną w innej placówce naukowo –

dydaktycznej. 

4. Zadaniem Kapituły Konkursu jest: 

• kwalifikacja dooczny nadesłanych prac, 

• ocena prac, 

• przyznanie nagród. 

5. Członek Kapituły wyraża pisemną zgodna udział w jej pracach oraz podpisuje zobowiązanie do 

przestrzegania praw autorskich przysługującym autorom nadesłanych prac konkursowych. 

6. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku zapewnia warunki prawidłowego przebiegu prac 

Kapituły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Ogólnomedycznego 

Dr n. med. Agnieszka Zakrzeska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opinia promotora na temat pracy: ………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

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

      ……………………………………………………….. 
              Podpis Promotora Pracy 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej pracy dyplomowej w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową” 

organizowanym przez Dziekana Wydziału Ogólnomedycznego Wyższej Szkoły Medycznej  

w Białymstoku. 

 

      ……………………………………………………….. 
              Podpis Autora Pracy 
 

 

 



 

 

 

 

 

Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej  
do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 

 

 

Imię i Nazwisko Autora ………………………………………………………….. 

Kierunek studiów ……………………………………………………………….. 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Data egzaminu dyplomowego …………………………………………………… 


