ZARZĄDZENIE NR 1644.2017
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
z dnia 13.04.2017 r.

w sprawie: organizacji IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) zarządzam:
§1
Ustalam Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, w kategoriach:
- wyróżniająca się praca magisterska,
- wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka.
§2
1. Konkurs organizowany jest rokrocznie.
2. Dziewiąta edycja Konkursu przeprowadzona zostanie w terminie od 15 kwietnia do 30 listopada 2017 r., według
zasad określonych w Regulaminie Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 1644.2017
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
z dnia 13.04.2017

REGULAMIN KONKURSU
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
§1
1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową:
magisterską oraz inżynierską lub licencjacką o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza jest Gmina
Dąbrowa Górnicza, reprezentowana przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
2. Celem konkursu jest:
- pobudzanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką rozwoju Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza
w kontekście ożywienia obszarów zdegradowanych, dotkniętych zjawiskami kryzysowymi w wymiarze gospodarczym,
społecznym, kulturowym i środowiskowym;
- tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym dąbrowianom włączanie się do dyskusji na temat
przyszłości Dąbrowy Górniczej oraz w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta;
- promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze prowadzenia procesu rewitalizacji;
- zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do podejmowania tematyki rewitalizacji oraz
rozwoju obszarów Dąbrowy Górniczej w pracach dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackich.
3. Konkurs organizowany jest rokrocznie. Informacja o ogłoszeniu Konkursu w roku 2017 zamieszczona zostanie
na stronie internetowej miasta: www.dabrowa-gornicza.pl w terminie do 15 kwietnia 2017 r.
4. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest nadesłanie do organizatora co najmniej trzech prac licencjackich
/inżynierskich oraz co najmniej trzech prac magisterskich, spełniających wymogi formalne. Jeżeli warunek ten nie
zostanie spełniony, decyzja o rezygnacji z przeprowadzenia Konkursu lub przeprowadzenia Konkursu tylko w jednej
kategorii prac dyplomowych, zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
(www.dabrowa-gornicza.pl), w ciągu 14 dni od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.
§2
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych w szkołach wyższych publicznych
i niepublicznych na terenie Polski.
§3
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, o tematyce
związanej z rewitalizacją, rozwojem miasta lub wybranego obszaru Dąbrowy Górniczej, bądź podejmujące zagadnienia
istotne dla funkcjonowania miasta w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej, środowiskowej. Temat pracy
powinien posiadać związek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów i programów.
2. Zgłoszenia prac dyplomowych do Konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz przedstawiciele
uczelni za zgodą autorów.
3. Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych, które uzna za twórcze,
innowacyjne i zasługujące na rozpowszechnienie.
4. Prace raz zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w danej edycji Konkursu nie mogą być zgłaszane
w kolejnych edycjach Konkursu.
5. Prace, które nie zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej w danej edycji Konkursu, z przyczyn
określonych w §1 ust. 4, mogą wziąć udział w kolejnej edycji Konkursu, bez konieczności ponownego składania
formularza konkursowego wraz załącznikami. Włączenie pracy do kolejnej edycji Konkursu wymaga pisemnej zgody
autora pracy dyplomowej przesłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
§4
Zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu powinno zawierać:
a/ formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),
b/ pełny tekst pracy dyplomowej, w wersji drukowanej oraz zapisu elektronicznego (CD lub DVD),

c/ streszczenie pracy dyplomowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów
rewitalizacji lub rozwoju Dąbrowy Górniczej (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron),
d/ potwierdzenie obrony pracy dyplomowej wydane przez władze uczelni lub kserokopię dyplomu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez składającego dokumenty,
e/ rekomendację/opinię promotora pracy dyplomowej zgłaszanej do konkursu.
§5
1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że prawa autorskie i majątkowe do pracy
przysługują autorowi i nie naruszają prawa osób trzecich.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik spełnia wymagania zawarte
w Regulaminie Konkursu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, a także wyraża zgodę na publikację
pracy dyplomowej lub jej fragmentów (po korekcie redakcyjnej) przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej włącznie
z prawem publikacji w Internecie.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora
jego danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Zgodnie z art. 24 ust. 1 tejże ustawy organizator informuje uczestników, że ich
dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika
zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§6
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac
dyplomowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu, w następujących obszarach:
- w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach
internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
- w prasie,
- w folderach, informatorach i innych wydawnictwach organizatora Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez
organizatora w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu, w tym na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób
utrwalonych w ramach realizacji Konkursu, w materiałach służących popularyzacji Konkursu w następujących
obszarach:
- w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach
internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
- w prasie,
- w folderach, informatorach i innych wydawnictwach organizatora Konkursu.
3. Organizator Konkursu może udzielić innym podmiotom zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika Konkursu
w celu promocji Konkursu.
§7
1. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w trwale zamkniętej
kopercie pod adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Graniczna
21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem: „PRACA DYPLOMOWA - Konkurs 2017”, do dnia 19 października
2017 roku.
2. O przyjęciu pracy dyplomowej do Konkursu decyduje data zarejestrowania wpływu korespondencji w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
§8
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta.
2. Komisja Konkursowa powołana jest na czas trwania danej edycji Konkursu.
3. Do udziału w pracach Komisji Konkursowej mogą być zaproszeni zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową poświęconą tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta.
4. Komisja wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Komisji.
5. Postępowanie konkursowe Komisji obejmuje:
a/ etap wstępny, podczas którego prowadzona jest ocena zgłoszonych prac dyplomowych pod względem formalnym.

Brak któregokolwiek z wymaganych załączników, określonych w §4 wyklucza pracę z dalszego postępowania
konkursowego. Komisja Konkursowa może zdecydować o dopuszczeniu zgłoszonej pracy do etapu oceny
merytorycznej pod warunkiem uzupełnienia przez autora pracy brakujących załączników, w terminie wyznaczonym
przez Komisję Konkursową,
b/ etap oceny merytorycznej, na który składają się:
- przegląd zgłoszonych prac dyplomowych z możliwością zasięgnięcia opinii eksperckich,
- sesja prezentacji prac dyplomowych przez autorów z możliwością zadawania pytań uczestnikom konkursu dot.
zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych, jeśli Komisja Konkursowa podejmie decyzję o jej przeprowadzeniu,
- dyskusja oraz wskazanie prac dyplomowych rekomendowanych do przyznania nagród, głosowanie i wybór prac
dyplomowych, którym przyznana zostanie Nagroda Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
6. Komisja oceniać będzie prace dyplomowe w dwóch kategoriach:
a/ wyróżniająca się praca magisterska,
b/ wyróżniająca się praca licencjacka lub inżynierska.
7. W ocenie prac dyplomowych, Komisja zwracać będzie uwagę m.in. na:
- twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Dąbrowy Górniczej wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania
projektu na terenie miasta,
- praktyczny aspekt pracy, w tym wagę problemu stanowiącego temat opracowania w kontekście funkcjonowania
miasta,
- innowacyjność zaproponowanych rozwiązań oraz możliwość ich wdrożenia,
- akcent badawczy, który wykorzystany może być przez organizatora w podejmowanych przedsięwzięciach
na rzecz rozwoju Dąbrowy Górniczej.
8. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w drodze glosowania, które odbywa się większością głosów, przy obecności
przynajmniej połowy składu Komisji Konkursowej. W szczególnych przypadkach, Komisja może przyznać inną liczbę
nagród, przyznać wyróżnienia lub odstąpić od przyznania nagród.
Każdy członek Komisji Konkursowej może zgłosić w każdej kategorii Konkursu od 1 do 3 prac, które typuje
do nagrody/nagród lub wyróżnienia/wyróżnień Prezydenta Dąbrowy Górniczej (np. jedną pracę dyplomową
do nagrody lub jedną pracę dyplomową do nagrody i jedną/dwie do wyróżnienia, bądź dwie prace do równorzędnych
nagród lub dwie prace do wyróżnień bez przyznania nagrody). Ustalona w ten sposób grupa prac jest
przedmiotem dyskusji
i głosowania członków Komisji Konkursowej. Prace dyplomowe, które uzyskają najwyższą liczbę punktów
rekomendowane są do przyznania nagrody/nagród lub wyróżnienia/wyróżnień Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
9. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne.
10. Wyniki swych prac Komisja Konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta w formie protokołu (zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu),
11. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.
§9
1. Autorom wybranych prac dyplomowych Komisja Konkursowa przyznaje:
- Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę magisterską o tematyce rewitalizacji lub rozwoju
miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę inżynierską lub licencjacką o tematyce
rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wartości nagród zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który organizator Konkursu zobowiązany jest
pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość przyznania przez Komisję innej liczby nagród lub
przyznanie nagród w innej wysokości, przyznanie wyróżnień, odstąpienie od przyznania nagród.
§10
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 listopada 2017 r. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu
nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania.
2. Lista laureatów zostanie przesłana do uczestników Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.dabrowa-gornicza.pl, portalu: www.rewitalizacja.idabrowa.pl oraz przekazane
redakcjom lokalnych mediów.
§11

1. Prace konkursowe lub ich fragmenty, mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
i rozpowszechnione, na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
2. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane uczestnikom (stanowią dokumentację
konkursu i pozostają w zasobie Komisji Konkursowej).
§12
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu w drodze Zarządzenia Prezydenta
Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo określenia maksymalnej wysokości nagrody odpowiednio do środków
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
4. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy
Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza.
Wszelkie wątpliwości i kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem są rozwiązywane decyzją organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

Formularz zgłoszenia udziału
w IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

I.

Informacje wstępne

1. Tytuł pracy dyplomowej:
……………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Data obrony pracy dyplomowej:
…………………………………………………………………………………………………………….……
3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę dyplomową:
………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4.Wydział i kierunek studiów:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
II.

Informacje o autorze pracy dyplomowej

1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………….……………………………………………………………
2. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………….……………
……………………….…………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu, adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….
III.

Informacje o promotorze pracy dyplomowej

1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………….……………………………………………
2. Adres do korespondencji:
………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
3.Numer telefonu, e-mail:
……………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, organizowanego
przez Gminę Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej.
Przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji i promocji Konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację pracy dyplomowej lub jej fragmentów (po korekcie redakcyjnej) przez Gminę Dąbrowa
Górnicza włącznie z prawem udostępniania w Internecie.

….....................................................
miejscowość, data

……………….……………
czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

Protokół z prac Komisji Konkursowej
powołanej do rozstrzygnięcia IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
1. Miejsce i data posiedzenia w ramach etapu wstępnego
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
2.Komisja Konkursowa rozpoczęła obrady na podstawie Zarządzenia Nr …….... Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia ……………….
3. Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Sekretarz Komisji: ……………………………………………………………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
4.Lista prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu:
Tytuł pracy dyplomowej
Data i numer
Lp. Autor pracy
rejestracji
dyplomowej
zgłoszenia
(imię i nazwisko)
4.1.
4.2.
4.3.
…..

Kategoria, w której
zgłoszono pracę
do konkursu

Prace dyplomowe włączone do konkursu na podst. §3 ust. 5 Regulaminu Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
….
Do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza zgłoszono …………. prac dyplomowych, w kategoriach:
- wyróżniająca się praca magisterska: ……….. prac dyplomowych,
- wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka: ………. prac dyplomowych.
ETAP OCENY FORMALNEJ
5. Lista prac dyplomowych dopuszczonych do etapu oceny merytorycznej:
5.1. w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.
5.1.1.
5.1.2.
…

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Informacja o uczelni na
której wykonano pracę
dyplomową

Data obrony pracy
dyplomowej

5.2. w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
Lp.

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Informacja o uczelni na
której wykonano pracę
dyplomową

Data obrony pracy
dyplomowej

5.2.1.
5.2.2.
…

6. Lista praz dyplomowych, które nie zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej
Lp.

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Powód niedopuszczenia
pracy do etapu oceny
merytorycznej

Uwagi

6.1.
…
ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ
7. Miejsce i data posiedzenia w ramach etapu oceny merytorycznej
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Sekretarz Komisji: ……………………………………………………………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
9. Ocena merytoryczna prac dyplomowych – rekomendacje członków Komisji Konkursowej
9.1. kategoria: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

9.1.1.
9.1.2.

Rekomendacje członków Komisji Konkursowej
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej

Członek
Komisji
Konkursowej

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

Suma
uzyskanych
wskazań
nagroda:
wyróżnienie:
nagroda:
wyróżnienie:

….
9.2.: kategoria: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka – rekomendacje członków Komisji Konkursowej
Lp.

9.2.1.
9.2.2.
….

Imię nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

Rekomendacje członków Komisję konkursową
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej

Członek
Komisji
Konkursowej

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

Suma
uzyskanych
wskazań
nagroda:
wyróżnienie:
nagroda:
wyróżnienie:

10. Ocena merytoryczna prac dyplomowych – głosowanie Komisji Konkursowej
10.1. kategoria: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

10.1.1.

Liczba punktów przyznanych przez Komisję konkursową
Członek
Członek
Członek
Przewodniczący Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej Konkursowej
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

10.1.2.

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

Suma
uzyskanych
punktów
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

….
10.2.: kategoria: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka – głosowanie Komisji Konkursowej
Lp.

10.2.1.
10.2.2.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

Liczba punktów przyznanych przez Komisję konkursową
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej Konkursowej
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

Suma
uzyskanych
punktów
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

….
11. Po zapoznaniu się z treścią, przeprowadzeniu postępowania oceniającego oraz dyskusji na temat prac
dyplomowych zgłoszonych do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, Komisja Konkursowa postanowiła:
11.1. w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
PRZYZNAĆ NAGRODĘ PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)

11.2. w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
PRZYZNAĆ NAGRODĘ PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)

Uzasadnienie

Uzasadnienie

11.3. decyzja o innym podziale nagród finansowych w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
PRZYZNAĆ ROWNORZĘDNE NAGRODY PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
/ NIE PRZYZNAĆ NAGRODY
Lp.
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
Uzasadnienie
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)
11.3.1
11.3.2
PRZYZNAĆ WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ / NIE PRZYZNAĆ WYRÓŻNIEŃ
…..
…..

11.4. decyzja o innym podziale nagród finansowych w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
PRZYZNAĆ ROWNORZĘDNE NAGRODY PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
/ NIE PRZYZNAĆ NAGRODY
Lp.
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
Uzasadnienie
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)
11.4.1
11.4.2
PRZYZNAĆ WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ / NIE PRZYZNAĆ WYRÓŻNIEŃ
…..
…..
12. Wnioski i uwagi Komisji Konkursowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Członek Komisji: ………………………………………………..……………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….

………………………………..
Prezydent Dąbrowy Górniczej

ZARZĄDZENIE NR 1644.2017
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
z dnia 13.04.2017 r.

w sprawie: organizacji IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) zarządzam:
§1
Ustalam Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, w kategoriach:
- wyróżniająca się praca magisterska,
- wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka.
§2
1. Konkurs organizowany jest rokrocznie.
2. Dziewiąta edycja Konkursu przeprowadzona zostanie w terminie od 15 kwietnia do 30 listopada 2017 r., według
zasad określonych w Regulaminie Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 1644.2017
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
z dnia 13.04.2017

REGULAMIN KONKURSU
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
§1
1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową:
magisterską oraz inżynierską lub licencjacką o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza jest Gmina
Dąbrowa Górnicza, reprezentowana przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
2. Celem konkursu jest:
- pobudzanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką rozwoju Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza
w kontekście ożywienia obszarów zdegradowanych, dotkniętych zjawiskami kryzysowymi w wymiarze gospodarczym,
społecznym, kulturowym i środowiskowym;
- tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym dąbrowianom włączanie się do dyskusji na temat
przyszłości Dąbrowy Górniczej oraz w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta;
- promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze prowadzenia procesu rewitalizacji;
- zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do podejmowania tematyki rewitalizacji oraz
rozwoju obszarów Dąbrowy Górniczej w pracach dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackich.
3. Konkurs organizowany jest rokrocznie. Informacja o ogłoszeniu Konkursu w roku 2017 zamieszczona zostanie
na stronie internetowej miasta: www.dabrowa-gornicza.pl w terminie do 15 kwietnia 2017 r.
4. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest nadesłanie do organizatora co najmniej trzech prac licencjackich
/inżynierskich oraz co najmniej trzech prac magisterskich, spełniających wymogi formalne. Jeżeli warunek ten nie
zostanie spełniony, decyzja o rezygnacji z przeprowadzenia Konkursu lub przeprowadzenia Konkursu tylko w jednej
kategorii prac dyplomowych, zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
(www.dabrowa-gornicza.pl), w ciągu 14 dni od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.
§2
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych w szkołach wyższych publicznych
i niepublicznych na terenie Polski.
§3
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, o tematyce
związanej z rewitalizacją, rozwojem miasta lub wybranego obszaru Dąbrowy Górniczej, bądź podejmujące zagadnienia
istotne dla funkcjonowania miasta w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej, środowiskowej. Temat pracy
powinien posiadać związek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów i programów.
2. Zgłoszenia prac dyplomowych do Konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz przedstawiciele
uczelni za zgodą autorów.
3. Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych, które uzna za twórcze,
innowacyjne i zasługujące na rozpowszechnienie.
4. Prace raz zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w danej edycji Konkursu nie mogą być zgłaszane
w kolejnych edycjach Konkursu.
5. Prace, które nie zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej w danej edycji Konkursu, z przyczyn
określonych w §1 ust. 4, mogą wziąć udział w kolejnej edycji Konkursu, bez konieczności ponownego składania
formularza konkursowego wraz załącznikami. Włączenie pracy do kolejnej edycji Konkursu wymaga pisemnej zgody
autora pracy dyplomowej przesłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
§4
Zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu powinno zawierać:
a/ formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),
b/ pełny tekst pracy dyplomowej, w wersji drukowanej oraz zapisu elektronicznego (CD lub DVD),

c/ streszczenie pracy dyplomowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów
rewitalizacji lub rozwoju Dąbrowy Górniczej (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron),
d/ potwierdzenie obrony pracy dyplomowej wydane przez władze uczelni lub kserokopię dyplomu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez składającego dokumenty,
e/ rekomendację/opinię promotora pracy dyplomowej zgłaszanej do konkursu.
§5
1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że prawa autorskie i majątkowe do pracy
przysługują autorowi i nie naruszają prawa osób trzecich.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik spełnia wymagania zawarte
w Regulaminie Konkursu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, a także wyraża zgodę na publikację
pracy dyplomowej lub jej fragmentów (po korekcie redakcyjnej) przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej włącznie
z prawem publikacji w Internecie.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora
jego danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Zgodnie z art. 24 ust. 1 tejże ustawy organizator informuje uczestników, że ich
dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika
zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§6
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac
dyplomowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu, w następujących obszarach:
- w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach
internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
- w prasie,
- w folderach, informatorach i innych wydawnictwach organizatora Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez
organizatora w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu, w tym na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób
utrwalonych w ramach realizacji Konkursu, w materiałach służących popularyzacji Konkursu w następujących
obszarach:
- w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach
internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
- w prasie,
- w folderach, informatorach i innych wydawnictwach organizatora Konkursu.
3. Organizator Konkursu może udzielić innym podmiotom zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika Konkursu
w celu promocji Konkursu.
§7
1. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w trwale zamkniętej
kopercie pod adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Graniczna
21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem: „PRACA DYPLOMOWA - Konkurs 2017”, do dnia 19 października
2017 roku.
2. O przyjęciu pracy dyplomowej do Konkursu decyduje data zarejestrowania wpływu korespondencji w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
§8
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta.
2. Komisja Konkursowa powołana jest na czas trwania danej edycji Konkursu.
3. Do udziału w pracach Komisji Konkursowej mogą być zaproszeni zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową poświęconą tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta.
4. Komisja wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Komisji.
5. Postępowanie konkursowe Komisji obejmuje:
a/ etap wstępny, podczas którego prowadzona jest ocena zgłoszonych prac dyplomowych pod względem formalnym.

Brak któregokolwiek z wymaganych załączników, określonych w §4 wyklucza pracę z dalszego postępowania
konkursowego. Komisja Konkursowa może zdecydować o dopuszczeniu zgłoszonej pracy do etapu oceny
merytorycznej pod warunkiem uzupełnienia przez autora pracy brakujących załączników, w terminie wyznaczonym
przez Komisję Konkursową,
b/ etap oceny merytorycznej, na który składają się:
- przegląd zgłoszonych prac dyplomowych z możliwością zasięgnięcia opinii eksperckich,
- sesja prezentacji prac dyplomowych przez autorów z możliwością zadawania pytań uczestnikom konkursu dot.
zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych, jeśli Komisja Konkursowa podejmie decyzję o jej przeprowadzeniu,
- dyskusja oraz wskazanie prac dyplomowych rekomendowanych do przyznania nagród, głosowanie i wybór prac
dyplomowych, którym przyznana zostanie Nagroda Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
6. Komisja oceniać będzie prace dyplomowe w dwóch kategoriach:
a/ wyróżniająca się praca magisterska,
b/ wyróżniająca się praca licencjacka lub inżynierska.
7. W ocenie prac dyplomowych, Komisja zwracać będzie uwagę m.in. na:
- twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Dąbrowy Górniczej wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania
projektu na terenie miasta,
- praktyczny aspekt pracy, w tym wagę problemu stanowiącego temat opracowania w kontekście funkcjonowania
miasta,
- innowacyjność zaproponowanych rozwiązań oraz możliwość ich wdrożenia,
- akcent badawczy, który wykorzystany może być przez organizatora w podejmowanych przedsięwzięciach
na rzecz rozwoju Dąbrowy Górniczej.
8. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w drodze glosowania, które odbywa się większością głosów, przy obecności
przynajmniej połowy składu Komisji Konkursowej. W szczególnych przypadkach, Komisja może przyznać inną liczbę
nagród, przyznać wyróżnienia lub odstąpić od przyznania nagród.
Każdy członek Komisji Konkursowej może zgłosić w każdej kategorii Konkursu od 1 do 3 prac, które typuje
do nagrody/nagród lub wyróżnienia/wyróżnień Prezydenta Dąbrowy Górniczej (np. jedną pracę dyplomową
do nagrody lub jedną pracę dyplomową do nagrody i jedną/dwie do wyróżnienia, bądź dwie prace do równorzędnych
nagród lub dwie prace do wyróżnień bez przyznania nagrody). Ustalona w ten sposób grupa prac jest
przedmiotem dyskusji
i głosowania członków Komisji Konkursowej. Prace dyplomowe, które uzyskają najwyższą liczbę punktów
rekomendowane są do przyznania nagrody/nagród lub wyróżnienia/wyróżnień Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
9. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne.
10. Wyniki swych prac Komisja Konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta w formie protokołu (zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu),
11. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.
§9
1. Autorom wybranych prac dyplomowych Komisja Konkursowa przyznaje:
- Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę magisterską o tematyce rewitalizacji lub rozwoju
miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę inżynierską lub licencjacką o tematyce
rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wartości nagród zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który organizator Konkursu zobowiązany jest
pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość przyznania przez Komisję innej liczby nagród lub
przyznanie nagród w innej wysokości, przyznanie wyróżnień, odstąpienie od przyznania nagród.
§10
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 listopada 2017 r. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu
nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania.
2. Lista laureatów zostanie przesłana do uczestników Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.dabrowa-gornicza.pl, portalu: www.rewitalizacja.idabrowa.pl oraz przekazane
redakcjom lokalnych mediów.
§11

1. Prace konkursowe lub ich fragmenty, mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
i rozpowszechnione, na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
2. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane uczestnikom (stanowią dokumentację
konkursu i pozostają w zasobie Komisji Konkursowej).
§12
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu w drodze Zarządzenia Prezydenta
Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo określenia maksymalnej wysokości nagrody odpowiednio do środków
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
4. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy
Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza.
Wszelkie wątpliwości i kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem są rozwiązywane decyzją organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

Formularz zgłoszenia udziału
w IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

I.

Informacje wstępne

1. Tytuł pracy dyplomowej:
……………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Data obrony pracy dyplomowej:
…………………………………………………………………………………………………………….……
3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę dyplomową:
………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4.Wydział i kierunek studiów:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
II.

Informacje o autorze pracy dyplomowej

1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………….……………………………………………………………
2. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………….……………
……………………….…………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu, adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….
III.

Informacje o promotorze pracy dyplomowej

1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………….……………………………………………
2. Adres do korespondencji:
………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
3.Numer telefonu, e-mail:
……………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, organizowanego
przez Gminę Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej.
Przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji i promocji Konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację pracy dyplomowej lub jej fragmentów (po korekcie redakcyjnej) przez Gminę Dąbrowa
Górnicza włącznie z prawem udostępniania w Internecie.

….....................................................
miejscowość, data

……………….……………
czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

Protokół z prac Komisji Konkursowej
powołanej do rozstrzygnięcia IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
1. Miejsce i data posiedzenia w ramach etapu wstępnego
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
2.Komisja Konkursowa rozpoczęła obrady na podstawie Zarządzenia Nr …….... Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia ……………….
3. Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Sekretarz Komisji: ……………………………………………………………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
4.Lista prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu:
Tytuł pracy dyplomowej
Data i numer
Lp. Autor pracy
rejestracji
dyplomowej
zgłoszenia
(imię i nazwisko)
4.1.
4.2.
4.3.
…..

Kategoria, w której
zgłoszono pracę
do konkursu

Prace dyplomowe włączone do konkursu na podst. §3 ust. 5 Regulaminu Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
….
Do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza zgłoszono …………. prac dyplomowych, w kategoriach:
- wyróżniająca się praca magisterska: ……….. prac dyplomowych,
- wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka: ………. prac dyplomowych.
ETAP OCENY FORMALNEJ
5. Lista prac dyplomowych dopuszczonych do etapu oceny merytorycznej:
5.1. w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.
5.1.1.
5.1.2.
…

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Informacja o uczelni na
której wykonano pracę
dyplomową

Data obrony pracy
dyplomowej

5.2. w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
Lp.

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Informacja o uczelni na
której wykonano pracę
dyplomową

Data obrony pracy
dyplomowej

5.2.1.
5.2.2.
…

6. Lista praz dyplomowych, które nie zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej
Lp.

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Powód niedopuszczenia
pracy do etapu oceny
merytorycznej

Uwagi

6.1.
…
ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ
7. Miejsce i data posiedzenia w ramach etapu oceny merytorycznej
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Sekretarz Komisji: ……………………………………………………………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
9. Ocena merytoryczna prac dyplomowych – rekomendacje członków Komisji Konkursowej
9.1. kategoria: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

9.1.1.
9.1.2.

Rekomendacje członków Komisji Konkursowej
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej

Członek
Komisji
Konkursowej

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

Suma
uzyskanych
wskazań
nagroda:
wyróżnienie:
nagroda:
wyróżnienie:

….
9.2.: kategoria: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka – rekomendacje członków Komisji Konkursowej
Lp.

9.2.1.
9.2.2.
….

Imię nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

Rekomendacje członków Komisję konkursową
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej

Członek
Komisji
Konkursowej

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

Suma
uzyskanych
wskazań
nagroda:
wyróżnienie:
nagroda:
wyróżnienie:

10. Ocena merytoryczna prac dyplomowych – głosowanie Komisji Konkursowej
10.1. kategoria: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

10.1.1.

Liczba punktów przyznanych przez Komisję konkursową
Członek
Członek
Członek
Przewodniczący Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej Konkursowej
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

10.1.2.

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

Suma
uzyskanych
punktów
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

….
10.2.: kategoria: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka – głosowanie Komisji Konkursowej
Lp.

10.2.1.
10.2.2.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

Liczba punktów przyznanych przez Komisję konkursową
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej Konkursowej
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

Suma
uzyskanych
punktów
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

….
11. Po zapoznaniu się z treścią, przeprowadzeniu postępowania oceniającego oraz dyskusji na temat prac
dyplomowych zgłoszonych do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, Komisja Konkursowa postanowiła:
11.1. w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
PRZYZNAĆ NAGRODĘ PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)

11.2. w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
PRZYZNAĆ NAGRODĘ PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)

Uzasadnienie

Uzasadnienie

11.3. decyzja o innym podziale nagród finansowych w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
PRZYZNAĆ ROWNORZĘDNE NAGRODY PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
/ NIE PRZYZNAĆ NAGRODY
Lp.
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
Uzasadnienie
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)
11.3.1
11.3.2
PRZYZNAĆ WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ / NIE PRZYZNAĆ WYRÓŻNIEŃ
…..
…..

11.4. decyzja o innym podziale nagród finansowych w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
PRZYZNAĆ ROWNORZĘDNE NAGRODY PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
/ NIE PRZYZNAĆ NAGRODY
Lp.
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
Uzasadnienie
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)
11.4.1
11.4.2
PRZYZNAĆ WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ / NIE PRZYZNAĆ WYRÓŻNIEŃ
…..
…..
12. Wnioski i uwagi Komisji Konkursowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Członek Komisji: ………………………………………………..……………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….

………………………………..
Prezydent Dąbrowy Górniczej

ZARZĄDZENIE NR 1644.2017
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
z dnia 13.04.2017 r.

w sprawie: organizacji IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) zarządzam:
§1
Ustalam Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, w kategoriach:
- wyróżniająca się praca magisterska,
- wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka.
§2
1. Konkurs organizowany jest rokrocznie.
2. Dziewiąta edycja Konkursu przeprowadzona zostanie w terminie od 15 kwietnia do 30 listopada 2017 r., według
zasad określonych w Regulaminie Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 1644.2017
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
z dnia 13.04.2017

REGULAMIN KONKURSU
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
§1
1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową:
magisterską oraz inżynierską lub licencjacką o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza jest Gmina
Dąbrowa Górnicza, reprezentowana przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.
2. Celem konkursu jest:
- pobudzanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką rozwoju Dąbrowy Górniczej, zwłaszcza
w kontekście ożywienia obszarów zdegradowanych, dotkniętych zjawiskami kryzysowymi w wymiarze gospodarczym,
społecznym, kulturowym i środowiskowym;
- tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym dąbrowianom włączanie się do dyskusji na temat
przyszłości Dąbrowy Górniczej oraz w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta;
- promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze prowadzenia procesu rewitalizacji;
- zachęcanie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do podejmowania tematyki rewitalizacji oraz
rozwoju obszarów Dąbrowy Górniczej w pracach dyplomowych: magisterskich, inżynierskich i licencjackich.
3. Konkurs organizowany jest rokrocznie. Informacja o ogłoszeniu Konkursu w roku 2017 zamieszczona zostanie
na stronie internetowej miasta: www.dabrowa-gornicza.pl w terminie do 15 kwietnia 2017 r.
4. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest nadesłanie do organizatora co najmniej trzech prac licencjackich
/inżynierskich oraz co najmniej trzech prac magisterskich, spełniających wymogi formalne. Jeżeli warunek ten nie
zostanie spełniony, decyzja o rezygnacji z przeprowadzenia Konkursu lub przeprowadzenia Konkursu tylko w jednej
kategorii prac dyplomowych, zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
(www.dabrowa-gornicza.pl), w ciągu 14 dni od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.
§2
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych w szkołach wyższych publicznych
i niepublicznych na terenie Polski.
§3
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, o tematyce
związanej z rewitalizacją, rozwojem miasta lub wybranego obszaru Dąbrowy Górniczej, bądź podejmujące zagadnienia
istotne dla funkcjonowania miasta w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej, środowiskowej. Temat pracy
powinien posiadać związek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów i programów.
2. Zgłoszenia prac dyplomowych do Konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz przedstawiciele
uczelni za zgodą autorów.
3. Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych, które uzna za twórcze,
innowacyjne i zasługujące na rozpowszechnienie.
4. Prace raz zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w danej edycji Konkursu nie mogą być zgłaszane
w kolejnych edycjach Konkursu.
5. Prace, które nie zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej w danej edycji Konkursu, z przyczyn
określonych w §1 ust. 4, mogą wziąć udział w kolejnej edycji Konkursu, bez konieczności ponownego składania
formularza konkursowego wraz załącznikami. Włączenie pracy do kolejnej edycji Konkursu wymaga pisemnej zgody
autora pracy dyplomowej przesłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
§4
Zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu powinno zawierać:
a/ formularz zgłoszeniowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),
b/ pełny tekst pracy dyplomowej, w wersji drukowanej oraz zapisu elektronicznego (CD lub DVD),

c/ streszczenie pracy dyplomowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów
rewitalizacji lub rozwoju Dąbrowy Górniczej (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron),
d/ potwierdzenie obrony pracy dyplomowej wydane przez władze uczelni lub kserokopię dyplomu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez składającego dokumenty,
e/ rekomendację/opinię promotora pracy dyplomowej zgłaszanej do konkursu.
§5
1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że prawa autorskie i majątkowe do pracy
przysługują autorowi i nie naruszają prawa osób trzecich.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik spełnia wymagania zawarte
w Regulaminie Konkursu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, a także wyraża zgodę na publikację
pracy dyplomowej lub jej fragmentów (po korekcie redakcyjnej) przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej włącznie
z prawem publikacji w Internecie.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora
jego danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Zgodnie z art. 24 ust. 1 tejże ustawy organizator informuje uczestników, że ich
dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika
zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§6
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie przez organizatora prac
dyplomowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu, w następujących obszarach:
- w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach
internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
- w prasie,
- w folderach, informatorach i innych wydawnictwach organizatora Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają nieodpłatnie na czas nieokreślony zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez
organizatora w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu, w tym na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób
utrwalonych w ramach realizacji Konkursu, w materiałach służących popularyzacji Konkursu w następujących
obszarach:
- w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach
internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
- w prasie,
- w folderach, informatorach i innych wydawnictwach organizatora Konkursu.
3. Organizator Konkursu może udzielić innym podmiotom zgody na korzystanie z wizerunku uczestnika Konkursu
w celu promocji Konkursu.
§7
1. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w trwale zamkniętej
kopercie pod adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, ul. Graniczna
21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem: „PRACA DYPLOMOWA - Konkurs 2017”, do dnia 19 października
2017 roku.
2. O przyjęciu pracy dyplomowej do Konkursu decyduje data zarejestrowania wpływu korespondencji w kancelarii
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
§8
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta.
2. Komisja Konkursowa powołana jest na czas trwania danej edycji Konkursu.
3. Do udziału w pracach Komisji Konkursowej mogą być zaproszeni zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową poświęconą tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta.
4. Komisja wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Komisji.
5. Postępowanie konkursowe Komisji obejmuje:
a/ etap wstępny, podczas którego prowadzona jest ocena zgłoszonych prac dyplomowych pod względem formalnym.

Brak któregokolwiek z wymaganych załączników, określonych w §4 wyklucza pracę z dalszego postępowania
konkursowego. Komisja Konkursowa może zdecydować o dopuszczeniu zgłoszonej pracy do etapu oceny
merytorycznej pod warunkiem uzupełnienia przez autora pracy brakujących załączników, w terminie wyznaczonym
przez Komisję Konkursową,
b/ etap oceny merytorycznej, na który składają się:
- przegląd zgłoszonych prac dyplomowych z możliwością zasięgnięcia opinii eksperckich,
- sesja prezentacji prac dyplomowych przez autorów z możliwością zadawania pytań uczestnikom konkursu dot.
zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych, jeśli Komisja Konkursowa podejmie decyzję o jej przeprowadzeniu,
- dyskusja oraz wskazanie prac dyplomowych rekomendowanych do przyznania nagród, głosowanie i wybór prac
dyplomowych, którym przyznana zostanie Nagroda Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
6. Komisja oceniać będzie prace dyplomowe w dwóch kategoriach:
a/ wyróżniająca się praca magisterska,
b/ wyróżniająca się praca licencjacka lub inżynierska.
7. W ocenie prac dyplomowych, Komisja zwracać będzie uwagę m.in. na:
- twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Dąbrowy Górniczej wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania
projektu na terenie miasta,
- praktyczny aspekt pracy, w tym wagę problemu stanowiącego temat opracowania w kontekście funkcjonowania
miasta,
- innowacyjność zaproponowanych rozwiązań oraz możliwość ich wdrożenia,
- akcent badawczy, który wykorzystany może być przez organizatora w podejmowanych przedsięwzięciach
na rzecz rozwoju Dąbrowy Górniczej.
8. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w drodze glosowania, które odbywa się większością głosów, przy obecności
przynajmniej połowy składu Komisji Konkursowej. W szczególnych przypadkach, Komisja może przyznać inną liczbę
nagród, przyznać wyróżnienia lub odstąpić od przyznania nagród.
Każdy członek Komisji Konkursowej może zgłosić w każdej kategorii Konkursu od 1 do 3 prac, które typuje
do nagrody/nagród lub wyróżnienia/wyróżnień Prezydenta Dąbrowy Górniczej (np. jedną pracę dyplomową
do nagrody lub jedną pracę dyplomową do nagrody i jedną/dwie do wyróżnienia, bądź dwie prace do równorzędnych
nagród lub dwie prace do wyróżnień bez przyznania nagrody). Ustalona w ten sposób grupa prac jest
przedmiotem dyskusji
i głosowania członków Komisji Konkursowej. Prace dyplomowe, które uzyskają najwyższą liczbę punktów
rekomendowane są do przyznania nagrody/nagród lub wyróżnienia/wyróżnień Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
9. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne.
10. Wyniki swych prac Komisja Konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta w formie protokołu (zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu),
11. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.
§9
1. Autorom wybranych prac dyplomowych Komisja Konkursowa przyznaje:
- Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę magisterską o tematyce rewitalizacji lub rozwoju
miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę inżynierską lub licencjacką o tematyce
rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wartości nagród zostaną wypłacone po pomniejszeniu o podatek, który organizator Konkursu zobowiązany jest
pobrać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwość przyznania przez Komisję innej liczby nagród lub
przyznanie nagród w innej wysokości, przyznanie wyróżnień, odstąpienie od przyznania nagród.
§10
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 listopada 2017 r. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu
nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania.
2. Lista laureatów zostanie przesłana do uczestników Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.dabrowa-gornicza.pl, portalu: www.rewitalizacja.idabrowa.pl oraz przekazane
redakcjom lokalnych mediów.
§11

1. Prace konkursowe lub ich fragmenty, mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
i rozpowszechnione, na co uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
2. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane uczestnikom (stanowią dokumentację
konkursu i pozostają w zasobie Komisji Konkursowej).
§12
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu w drodze Zarządzenia Prezydenta
Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo określenia maksymalnej wysokości nagrody odpowiednio do środków
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
4. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy
Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza.
Wszelkie wątpliwości i kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem są rozwiązywane decyzją organizatora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

Formularz zgłoszenia udziału
w IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

I.

Informacje wstępne

1. Tytuł pracy dyplomowej:
……………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Data obrony pracy dyplomowej:
…………………………………………………………………………………………………………….……
3. Nazwa i adres uczelni, na której obroniono pracę dyplomową:
………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4.Wydział i kierunek studiów:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
II.

Informacje o autorze pracy dyplomowej

1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………….……………………………………………………………
2. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………….……………
……………………….…………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu, adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….
III.

Informacje o promotorze pracy dyplomowej

1. Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………….……………………………………………
2. Adres do korespondencji:
………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
3.Numer telefonu, e-mail:
……………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Oświadczam, że jestem autorem pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, organizowanego
przez Gminę Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej.
Przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji i promocji Konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację pracy dyplomowej lub jej fragmentów (po korekcie redakcyjnej) przez Gminę Dąbrowa
Górnicza włącznie z prawem udostępniania w Internecie.

….....................................................
miejscowość, data

……………….……………
czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza

Protokół z prac Komisji Konkursowej
powołanej do rozstrzygnięcia IX edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową
o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
1. Miejsce i data posiedzenia w ramach etapu wstępnego
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
2.Komisja Konkursowa rozpoczęła obrady na podstawie Zarządzenia Nr …….... Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia ……………….
3. Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Sekretarz Komisji: ……………………………………………………………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
4.Lista prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu:
Tytuł pracy dyplomowej
Data i numer
Lp. Autor pracy
rejestracji
dyplomowej
zgłoszenia
(imię i nazwisko)
4.1.
4.2.
4.3.
…..

Kategoria, w której
zgłoszono pracę
do konkursu

Prace dyplomowe włączone do konkursu na podst. §3 ust. 5 Regulaminu Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej
za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza
….
Do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji
lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza zgłoszono …………. prac dyplomowych, w kategoriach:
- wyróżniająca się praca magisterska: ……….. prac dyplomowych,
- wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka: ………. prac dyplomowych.
ETAP OCENY FORMALNEJ
5. Lista prac dyplomowych dopuszczonych do etapu oceny merytorycznej:
5.1. w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.
5.1.1.
5.1.2.
…

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Informacja o uczelni na
której wykonano pracę
dyplomową

Data obrony pracy
dyplomowej

5.2. w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
Lp.

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Informacja o uczelni na
której wykonano pracę
dyplomową

Data obrony pracy
dyplomowej

5.2.1.
5.2.2.
…

6. Lista praz dyplomowych, które nie zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej
Lp.

Autor pracy dyplomowej
(imię i nazwisko)

Tytuł pracy dyplomowej

Powód niedopuszczenia
pracy do etapu oceny
merytorycznej

Uwagi

6.1.
…
ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ
7. Miejsce i data posiedzenia w ramach etapu oceny merytorycznej
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Komisja Konkursowa obradowała w składzie:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Sekretarz Komisji: ……………………………………………………………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
9. Ocena merytoryczna prac dyplomowych – rekomendacje członków Komisji Konkursowej
9.1. kategoria: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

9.1.1.
9.1.2.

Rekomendacje członków Komisji Konkursowej
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej

Członek
Komisji
Konkursowej

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

Suma
uzyskanych
wskazań
nagroda:
wyróżnienie:
nagroda:
wyróżnienie:

….
9.2.: kategoria: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka – rekomendacje członków Komisji Konkursowej
Lp.

9.2.1.
9.2.2.
….

Imię nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

Rekomendacje członków Komisję konkursową
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej

Członek
Komisji
Konkursowej

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

Suma
uzyskanych
wskazań
nagroda:
wyróżnienie:
nagroda:
wyróżnienie:

10. Ocena merytoryczna prac dyplomowych – głosowanie Komisji Konkursowej
10.1. kategoria: wyróżniająca się praca magisterska
Lp.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

10.1.1.

Liczba punktów przyznanych przez Komisję konkursową
Członek
Członek
Członek
Przewodniczący Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej Konkursowej
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

10.1.2.

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

Suma
uzyskanych
punktów
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

….
10.2.: kategoria: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka – głosowanie Komisji Konkursowej
Lp.

10.2.1.
10.2.2.

Imię
nazwisko
autora
oraz tytuł
pracy
dyplomowej

Liczba punktów przyznanych przez Komisję konkursową
Przewodniczący Członek
Członek
Członek
Członek
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Komisji
Konkursowej
Konkursowej Konkursowej Konkursowej Konkursowej
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

…

nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

Suma
uzyskanych
punktów
nagroda
wyróżnienie
nagroda
wyróżnienie

….
11. Po zapoznaniu się z treścią, przeprowadzeniu postępowania oceniającego oraz dyskusji na temat prac
dyplomowych zgłoszonych do Konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, Komisja Konkursowa postanowiła:
11.1. w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
PRZYZNAĆ NAGRODĘ PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)

11.2. w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
PRZYZNAĆ NAGRODĘ PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)

Uzasadnienie

Uzasadnienie

11.3. decyzja o innym podziale nagród finansowych w kategorii: wyróżniająca się praca magisterska
PRZYZNAĆ ROWNORZĘDNE NAGRODY PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
/ NIE PRZYZNAĆ NAGRODY
Lp.
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
Uzasadnienie
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)
11.3.1
11.3.2
PRZYZNAĆ WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ / NIE PRZYZNAĆ WYRÓŻNIEŃ
…..
…..

11.4. decyzja o innym podziale nagród finansowych w kategorii: wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka
PRZYZNAĆ ROWNORZĘDNE NAGRODY PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
/ NIE PRZYZNAĆ NAGRODY
Lp.
Imię nazwisko autora
Tytuł pracy
Wysokość nagrody
Uzasadnienie
pracy dyplomowej
dyplomowej
finansowej (brutto)
11.4.1
11.4.2
PRZYZNAĆ WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ / NIE PRZYZNAĆ WYRÓŻNIEŃ
…..
…..
12. Wnioski i uwagi Komisji Konkursowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
- Przewodniczący Komisji: ………………………………………………………
- Zastępca Przewodniczącego Komisji: ………………………………………….
- Członek Komisji: ………………………………………………..……………...
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….
- Członek Komisji: ……………………………………………………………….

………………………………..
Prezydent Dąbrowy Górniczej

