
Zarządzenie 
Dziekana Wydziału Elektrycznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 23 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustanowienia corocznych Konkursów Dziekana dla studentów 

 
§ 1. 

Na podstawie § 49 ust. 8  Regulaminu Organizacyjnego ZUT w Szczecinie ustanawia się coroczne 
Konkursy o Nagrodę Dziekana dla studentów Wydziału Elektrycznego w następujących kategoriach: 

1. Najlepsza praca dyplomowa inżynierska na kierunku studiów realizowanym na Wydziale,  
2. Najlepsza praca dyplomowa magisterska na kierunku studiów realizowanym na Wydziale,  
3. Wyróżniająca działalność naukowo-badawcza,  
4. Wyróżniająca działalność sportowa 

oraz Konkurs Dziekana o dofinansowanie pracy dyplomowej w wyniku, której powstanie urządzenie, 
stanowisko laboratoryjne lub pomoc dydaktyczna, najlepiej ilustrujące nowoczesną tematykę badań 
oraz studiów prowadzonych na Wydziale.  

§ 2. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu i formę wyróżnienia każdorazowo ustala Dziekan. 

§ 3. 

Regulaminy ww. konkursów stanowią załącznik do zarządzenia. 

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia corocznych 
Konkursów Dziekana dla studentów. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 D z i e k a n 

 

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Dziekana WE  

z dnia 23 stycznia 2023 r. 
 
 
 
 

REGULAMINY COROCZNYCH KONKURSÓW DZIEKANA DLA STUDENTÓW 
 
 

  
I. Konkursy o Nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową inżynierską/magisterską na 

kierunku studiów realizowanym na Wydziale 
  
1. Pracę dyplomową inżynierską lub magisterską nominuje do Nagrody Dziekana Komisja egzaminu 

dyplomowego, zaznaczając swą decyzję w protokole egzaminacyjnym. Podstawowym warunkiem 
formalnym nominacji jest uzyskanie oceny bardzo dobrej z modułu/przedmiotu "Praca 
dyplomowa". 

2. Autor pracy dyplomowej nominowanej do nagrody zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu do 
15 grudnia roku kalendarzowego, w którym praca została obroniona, poster prezentujący treść 
pracy (w wersji elektronicznej i  drukowanej, przygotowany na własny koszt, zgodnie 
z wymaganiami formalnymi ustalonymi przez dziekana) oraz oświadczenie o przystąpieniu do 
udziału w Konkursie.  

3. Ponadto, Autor pracy nominowanej do nagrody, powinien dostarczyć do dziekanatu 
w ww. terminie krótki, tj. trwający max. 2 minuty, filmik (tzw. „short”) ilustrujący treść pracy. 
Preferowane są filmy w formacie pionowym, rejestrowane za pomocą telefonów komórkowych. 

4. Nagrodą Dziekana może zostać wyróżniona jedna praca dyplomowa magisterska i jedna praca 
dyplomowa inżynierska dla każdego kierunku studiów realizowanego na Wydziale, spośród prac 
nominowanych przez Komisje Egzaminacyjne. Rekomendacji prac dokona Wydziałowa Komisja 
ds. Jakości Kształcenia, na podstawie łącznej oceny posterów, filmików oraz prac. 

5. Dziekan zastrzega sobie prawo do wykorzystywania posterów, o których mowa w pkt. 2, w celu 
promocji Wydziału, w tym do ich prezentacji w pomieszczeniach Wydziału przez dowolny czas, 
a także do wykorzystania filmików na potrzeby promocji Wydziału. 

6. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim. 
 
 

II. Konkurs o Nagrodę Dziekana za wyróżniającą działalność naukowo-badawczą 
  
1. Studenta zgłosić może do udziału w Konkursie, za jego wiedzą, nauczyciel akademicki prowadzący 

zajęcia na Wydziale, w szczególności: opiekun pracy dyplomowej, opiekun koła naukowego, 
kierownik jednostki, w której prowadzono badania naukowe, opiekun kierunku lub specjalności.  

2. Student, biorący udział w Konkursie, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu, do 15 listopada, 
zestawienie dorobku naukowego w minionym roku akademickim, z udokumentowanym wykazem 
osiągnięć, w szczególności: udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni 
macierzystej lub w innym ośrodku naukowym, w tym w projektach badawczych, grantach, 
otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym lub ogólnopolskim 
konkursie/konferencji naukowej, otrzymanie I nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT. 

3. Nagrodą Dziekana wyróżnieni mogą zostać studenci, biorący udział w konkursie, rekomendowani 
przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

4. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim. 



III. Konkurs o Nagrodę Dziekana za wyróżniającą działalność sportową 
 
1. Studenta zgłosić może do udziału w Konkursie, za jego wiedzą, nauczyciel akademicki prowadzący 

zajęcia na Wydziale, w szczególności nauczyciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub 
przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału.  

2. Student, chcący wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu, do 15 
listopada, krótki opis dokonań sportowych w minionym roku akademickim, z udokumentowanym 
wykazem osiągnięć (uzyskane miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata lub 
Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, 
Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego). 

3. Nagrodą Dziekana wyróżnieni mogą zostać studenci, biorący udział w konkursie. Wyboru dokona 
komisja w składzie: prodziekan ds. organizacji i rozwoju, prodziekani ds. studenckich i kształcenia 
oraz pełnomocnik dziekana ds. promocji wydziału.  

4. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim. 
 

 
IV. Konkurs o dofinansowanie pracy dyplomowej w wyniku, której powstanie urządzenie, 

stanowisko laboratoryjne lub pomoc dydaktyczna, najlepiej ilustrujące nowoczesną tematykę 
badań naukowych oraz studiów prowadzonych na Wydziale 

 
1. Wniosek o dofinansowanie realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej może złożyć 

opiekun pracy dyplomowej, jeśli uzna, że temat, cel i zakres proponowanej pracy dyplomowej 
spełniają warunki określone tematem Konkursu.  

2. Dofinansowanie pracy ze środków dziekana nie może przekroczyć 5.000,- PLN brutto.  
3. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2 jest zgłoszenie 

wniosku najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia semestru poprzedzającego semestr dyplomowy oraz 
dołączenie do zgłoszenia Karty inżynierskiej/magisterskiej pracy dyplomowej, wstępnego wykazu 
materiałów planowanych do zakupu wraz z ich orientacyjną ceną brutto i opisu przewidywanych 
możliwości wykorzystania efektów pracy.  

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dofinansowania podejmie najpóźniej na tydzień przed upływem 
regulaminowego terminu wydania tematu pracy dyplomowej dziekan, po zasięgnięciu opinii 
Komisji w składzie: prodziekan ds. organizacji i rozwoju, prodziekani ds. studenckich i kształcenia 
oraz pełnomocnik dziekana ds. promocji wydziału. 

5. Za wydanie przyznanych środków zgodnie z planem rzeczowym i obowiązującymi na uczelni 
przepisami odpowiedzialny jest opiekun pracy dyplomowej.  

6. Dziekan zastrzega sobie prawo wykorzystywania prototypów urządzeń, stanowisk laboratoryjnych 
lub pomocy dydaktycznych wykonanych w ramach prac dyplomowych, które uzyskały 
dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 2, w celu promocji Wydziału przez dowolny czas.  

7. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania dofinansowania w danym roku akademickim. 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Dziekana WE 

z dnia 23 stycznia 2023 r. 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
o Nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową inżynierską /magisterską  

na kierunku studiów realizowanym na Wydziale 
 

 
Imię i nazwisko :................................................................................................................................ 

Nr albumu:........................................................................................................................................ 

Kierunek studiów: ............................................................................................................................. 

Rok ukończenia:................................................................................................................................. 

Tytuł pracy dyplomowej:................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Opiekun pracy dyplomowej:.............................................................................................................. 

 
 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 
 

 wyrażam zgodę na publikację posteru na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego ZUT 
w Szczecinie oraz jego wykorzystywania w celu promocji Wydziału, w tym do ich prezentacji 
w pomieszczeniach Wydziału przez dowolny czas  
 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru albumu, kierunku 
i poziomu studiów, roku ukończenia, tytułu pracy dyplomowej oraz imienia i nazwiska opiekuna 
pracy dyplomowej w celu udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO))* 
 
 
 
 

……..................................... 
data  i podpis absolwenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Dziekana WE  

z dnia 23 stycznia 2023 r. 
 
 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA POSTERU 
dot. Konkursu o Nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową  

 inżynierską/magisterską na kierunku studiów realizowanym na Wydziale 
 
 
 

WERSJA DRUKOWANA  
  
- format pionowy A1  
- u góry należy umieścić dane autora i tytuł pracy:  

· imię i nazwisko  
· kierunek i poziom studiów, rok ukończenia (np. 2022/2023) 
· tytuł pracy  
· praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem (tytuł, imię i nazwisko opiekuna)  
· nazwa jednostki organizacyjnej Wydziału, w której przygotowano pracę  

- poniżej należy umieścić krótkie streszczenie obejmujące cel i zakres pracy  
- następnie należy przedstawić podstawowe zagadnienia będące tematem pracy w układzie:  

· wstęp  
· opis problemu  
· przyjęte założenia  
· główne osiągnięcia pracy  
· przykładowe wyniki (symulacje, zdjęcia, wzory, listing programu itp.)  
· podsumowanie  
· ewentualnie kilka najważniejszych pozycji literatury  

- wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na walory estetyczne oraz kompozycję i formę wizualną  
   posteru pod względem użytych kolorów, czcionek, ramek itp.  
- całość posteru należy skonsultować z opiekunem pracy 
 
 
 
WERSJA ELEKTRONICZNA  
 
-  plik w formacie .pdf  
-  rozmiar pliku ≤ 10 MB 


