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REGULAMIN 

Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunku logistyka 
organizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 

oraz  
International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering 

ISMSME 
 
  
 
 

I.  ZAKRES I CELE KONKURSU 
 

§  1  
 

Konkurs obejmuje  prace dyplomowe na kierunku logistyka studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia obronione w Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Przez prace dyplomowe 
należy rozumieć prace inżynierskie i magisterskie. 

 
§  2 

 
Celem konkursu jest: 
a) dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych;  
b) propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w  drodze   ich prezentacji 

i dyskusji naukowych  w czasie konferencji organizowanych przez Wydział Inżynierii Zarządzania, 
w czasopiśmie Engineering Management in Production and Services, w uczelniach oraz na  innych 
krajowych i regionalnych konferencjach, a także sympozjach naukowych, dotyczących  tematycznie 
zarządzania łańcuchem dostaw; 

c) pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń w zakresie kierunków 
postępu naukowego w obszarach zarządzania logistycznego; 

d) promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.  
  

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  
 

§  3 
 

W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów kierunku logistyka Wydziału Inżynierii 
Zarządzania Politechniki Białostockiej, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu danego roku 
akademickiego.  
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§  4 
 

1.  Prace dyplomowe na konkurs składają ich promotorzy lub autorzy w sekretariacie Wydziału Inżynierii 
Zarządzania Politechniki Białostockiej.  

2.  Zgłoszenie pracy  na konkurs obejmuje:  
a)  pracę dyplomową w formie: papierowej i elektronicznej;   
b)  syntetyczne dane o autorze (wzorzec informacji o autorze pracy stanowi Załączniku  nr 1); 
c)  pismo promotora  rekomendujące daną pracę dyplomową;  
d)  zaświadczenie Wydziału, że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku 

akademickim.  
3.  Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 10 listopada za okres danego 

roku akademickiego. 
 

III. ORGANIZACJA KONKURSU  
 

§  5 
 

1. Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockie oraz Przewodniczący ISMSME powołują 
wspólnie Komisję Konkursową. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan WIZ, zaś w jej skład wchodzą 
pracownicy Wydziału i członkowie ISMSME w liczbie od dwóch do czterech.  

2. Recenzenta pracy, posiadającego co najmniej stopień doktora, powołuje Komisja Konkursowa. 
3. Komisja  Konkursowa bazując na przygotowanych recenzjach (wzór arkusza recenzji zawiera Załączniku  

nr 2), większością głosów dokonuje wyboru dwóch najlepszych zgłoszonych prac po jednej na poziomie 
pracy inżynierskiej i magisterskiej.  

 
§   6 

 
Recenzje opracowane powinny zawierać merytoryczną ocenę prac dyplomowych zgłoszonych na Konkurs, 
dotyczącą w szczególności:  

1) istotności tematu pracy oraz sposobu uzasadnienia jej podjęcia  przez autora  pracy,  
2) sposobu oraz  metod rozwiązania problemu, z podkreśleniem ujęć nowatorskich,  
3) możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy,  
4) adekwatności doboru literatury krajowej i obcojęzycznej,  
5) poziomu innowacyjności pracy, 
6) edytorskiego poziomu pracy. 

 
 §  7 

 
Zadania i harmonogram prac są następujące:  
1. Ustalenie formalnej poprawności zgłoszonych na konkurs prac dyplomowych, zgodnie  

z  postanowieniami  § 4.  
2. Zorganizowanie posiedzenia  Komisji Konkursowej  i dokonanie na niej, w oparciu o dokumentację prac 

dyplomowych, pisemne opinie recenzentów oraz dyskusję, selekcji zgłoszonych prac na prace: 
nagrodzoną, wyróżnione i pozostałe wraz z przyznaniem nagrody, zgodnie z postanowieniami  § 8  
Regulaminu. 
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3. Powiadomienie autorów prac dyplomowych oraz ich uczelni o nagrodzie  
i wyróżnieniach przyznanych przez WIZ i ISMSME oraz  odesłanie pełnej  dokumentacji  wszystkich prac 
dyplomowych nadesłanych na Konkurs. 

4. Opracowanie protokołu z posiedzenia  Komisji Konkursowej i opublikowaniu protokołu (wzór protokołu 
stanowi Załączniku  nr 3). 

5. Komisja Konkursowa powinna zakończyć działanie do 30 listopada danego roku.  
6. Obrady Komisji Konkursowej są tajne, a decyzje ostateczne.  

  
IV.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

 
§  8 

 
1. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz ISMSME ustalają na jeden rok pulę nagród 

za najlepszą pracę dyplomową w kwocie po 500 zł dla każdej kategorii konkursowej. 
2. Komisja Konkursowa może przyznać także maksymalnie trzy wyróżnienia za prace dyplomowe nadesłane 

na  Konkurs. Wyróżnienia  te nie są  honorowane pieniężnie.  
3. Nagrodzona i wyróżnione prace dyplomowe lub ich streszczenia mogą być publikowane na stronie 

internetowej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz ISMSME, jeśli autorzy wyrażą 
na to zgodę. Jeśli praca obejmuje działalność gospodarczą przedsiębiorstwa, która jest przedmiotem 
pracy dyplomowej, wymagana jest również zgoda tego przedsiębiorstwa. 
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 Załącznik  nr 1 
 
 

 
INFORMACJE O AUTORZE  PRACY 

 

1.  Imię i nazwisko   

2.  Rok urodzenia  

3.  Adres zamieszkania 
Telefon kom. 

 
 

4.  Tytuł pracy  
 

5.  Kategoria pacy 
(inżynierska/magisterska) 

 

6.  Słowa kluczowe  

7.  Nazwa uczelni i wydziału 
(instytutu), który nadał tytuł 
inżyniera/magistra autorowi 

pracy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z rozporządzeniem "RODO" oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wydział Inżynierii Zarzadzania Politechniki Białostockiej moich danych osobowych. Informujemy, 
że mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - kontakt w tej sprawie:wiz.dydaktyka@pb.edu.pl 
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Załącznik  nr 2 

 
 

Konkursu na najlepsze prace dyplomowe na kierunku logistyka 
organizowany przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz  

International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering 
ISMSME 

Temat pracy: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko autora …………………………………………………………………… 

Data sporządzania recenzji …………………………………………………………………… 

Stopień naukowy,  
imię i nazwisko recenzenta 

…………………………………………………………………… 

Istotność tematu pracy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Poprawność sformułowania celu(ów) pracy: 

……………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Trafność doboru metod badawczych i narzędzi informatycznych: 

………………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nowatorstwo ujęcia problemu i oryginalność elementów pracy: 
………………………………………………………………………………………………….……….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………..………. 

Możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………..………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Ocena źródeł informacji (dobór i liczebność wykorzystanej literatury oraz przeprowadzonych badań własnych):  
……………………………………………………………………………………….……………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….… 

………………………………………………………………………………………………………..……………. 

………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Ocena redakcji pracy (poprawność językowa i technika pisania, redakcja przypisów i odsyłaczy, poprawność spisów treści, 

wykorzystanej literatury, graficznej prezentacji danych itp.): 
………………………………………………………………………………………..………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….… 

………………………………………………………………………………………………………..……………. 

……………………………………………………………………………………………………….…………….. 
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Ocena poziomu innowacyjności pracy:  
……………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………………….… 

………………………………………………………………………………..……………………………………. 

…………………………………………………………………………….……………………………………….. 

Uzasadnienie końcowej oceny pracy:  
……………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………………….… 

………………………………………………………………………………..……………………………………. 

…………………………………………………………………………….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..………………………………….. 

Ocena końcowa pracy: …………………………………………………………………… 

Podpis recenzenta pracy: …………………………………………………………………… 
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 Załącznik  nr 3 
 

Protokół z zebrania Komisji Konkursowej Konkursu na najlepsze prace dyplomowe na kierunku 
logistyka organizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

oraz International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering ISMSME 

 
W dniu .............................................. Komisja Konkursowa w składzie: 
 

1. …………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………… 
 
3. …………………………………………………………… 
 
4. …………………………………………………………… 
 
5. …………………………………………………………… 
 

dokonała wyboru najlepszej pracy zgłoszonej na Konkurs na najlepsze prace dyplomowe  
na kierunku logistyka organizowanego przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki 

Białostockiej  
oraz International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering ISMSME 

Do Konkursu zgłoszono w sumie ........ prac(e). 
 
Komisja, bazując na przygotowanych recenzjach, nagrodziła: 
najlepszą pracę dyplomową inżynierską: 
 
 

Autor pracy  
Tytuł pracy  
Recenzent  
Dane o autorze pracy: ulica …………………………………………… nr…………kod pocztowy……………… 
miejscowość………………………………………… nr konta Bank/Oddział…………………………………….. 
                          

 

 
         najlepszą pracę dyplomową magisterską: 
 

Autor pracy  
Tytuł pracy  
Recenzent  
Dane o autorze pracy: ulica …………………………………………… nr…………kod pocztowy……………… 
miejscowość………………………………………… nr konta Bank/Oddział…………………………………….. 
                          

 

 

W związku z rozporządzeniem "RODO" oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wydział Inżynierii Zarzadzania Politechniki Białostockiej moich danych osobowych. Informujemy, 
że mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - kontakt w tej sprawie:wiz.dydaktyka@pb.edu.pl  
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Komisja, bazując na przygotowanych recenzjach, wyróżniła …….. prace dyplomowe (maksimum trzy prace): 
 

I wyróżnienie 
Autor pracy  
Tytuł pracy  
Recenzent   

 
II wyróżnienie 

Autor pracy  
Tytuł pracy  
Recenzent   

 
III wyróżnienie 

Autor pracy  
Tytuł pracy  
Recenzent   
 

 
 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
 

1. …………………………………. 
 
2. …………………………………. 
 
3. …………………………………. 
 
4. …………………………………. 
 
5. …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z rozporządzeniem "RODO" oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wydział Inżynierii Zarzadzania Politechniki Białostockiej moich danych osobowych. Informujemy, 
że mają Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - kontakt w tej sprawie:wiz.dydaktyka@pb.edu.pl 


