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Łódź, dn. 22.06.2017 r. 
 

Regulamin 
Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie 

z zakresu Bibliologii i Informatologii 
w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego 

 
§ 1 

Organizatorem Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Bibliologii i 
Informatologii [dalej: Konkursu] jest Katedra Informatologii i Bibliologii Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego [dalej: Katedra]. 

§ 2 
O zwycięstwie w Konkursie decyduje Komitet Konkursowy. 
Komitet Konkursowy składa się z samodzielnych pracowników naukowych Katedry oraz przedstawiciela 
doktorów, doktorantów i studentów [po jednym ze studiów licencjackich i magisterskich]. 
Przewodniczącego Komitetu Konkursowego na dany rok akademicki wybiera Komitet Konkursowy w 
drodze tajnego głosowania. Członkowie Komietetu Konkursowego nie mogą głosować na pracę, która 
powstała pod ich kierunkiem. 
Warunkiem uczestnictwa studenta w Komitecie Konkursowym jest niezgłoszenie jego pracy do Konkursu 
w roku akademickim, w którym jest członkiem Komitetu. Członkiem Komitetu może być student III roku 
(na studiach licencjackich) i student II roku (na studiach magisterskich) wybrany większością głosów w 
drodze tajnego głosowania przeprowadzanego przez studentów. Studenci powiadamiają o swoim 
wyborze kierownika Katedry do końca maja danego roku akademickiego. Doktorzy i doktoranci 
wybierają spośród siebie przedstawiciela do Komitetu Konkursowego na drodze tajnego głosowania lub 
porozumienia i powiadamiają o swoim wyborze kierownika Katedry do końca maja danego roku 
akademickiego.  
 

§ 3 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: prace licencjackie i magisterskie. 
 

§ 4 
Przedmiotem Konkursu są prace licencjackie i magisterskie, reprezentujące dyscyplinę naukową 
bibliologia i informatologia, powstałe pod kierunkiem pracowników Katedry. 
 

§ 5 
Celem Konkursu jest zaakcentowanie naukowego aspektu studiów na kierunkach studiów prowadzonych 
przez Katedrę, umacnianie właściwych postaw i zainteresowań naukowych studentów oraz promocja  
najwartościowszych prac licencjackich i magisterskich, mogących stanowić punkt wyjścia dla rozwoju 
naukowego ich autorów. 
 

§ 6 
Konkurs przeprowadzany jest corocznie. 
 

§ 7 
Adresatami Konkursu są każdorazowo absolwenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach 
studiów prowadzonych przez Katedrę Informatologii i Bibliologii UŁ. 
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§ 8 
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 30 września danego roku akademickiego. 
Rozstrzygnięcie Konkursu następuje do 31 października kolejnego roku akademickiego. 
Student zobowiązany jest do: 
1/dostarczenia oprawionego wydruku pracy 
2/przesłania pracy w formie elektronicznej 
3/przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia (zamieszczonego na stronie Katedry) w formie 
elektronicznej 
do sekretariatu Katedry. 

§ 9 
Prace do Konkursu zgłaszać mogą zarówno sami autorzy, jak promotorzy lub recenzenci (za zgodą 
autorów). 
 

§ 10 
Wstępne warunki kwalifikacji prac do udziału w Konkursie to: średnia ocen promotora i recenzenta pracy 
licencjackiej lub magisterskiej co najmniej dobra +. 
 

§ 11 
Komitet Konkursowy bierze pod uwagę następujące aspekty ocenianych prac: aktualność oraz istotność 
problemu badawczego, metodyczność, dobór literatury przedmiotu, inwencję w realizacji tematu, 
dojrzałość naukową pracy oraz walory przekazu. 
 

§ 12 
Rozstrzygnięcie Konkursu odbywa się poprzez  jawne głosowanie członków Komitetu Konkursowego. 
Głosowanie jest ważne przy obecności najmniej 2/3 składu Komitetu Konkursowego. 
 

§ 13 
Komitet Konkursowy wyłania jedną nagrodzoną pracę licencjacką oraz jedną magisterską. 
W przypadku stwierdzenia zbyt niskiego poziomu prac zgłoszonych do Konkursu, Komitet Konkursowy 
może odstąpić od przyznania nagrody, w jednej lub obu kategoriach. 
 

§ 14 
Nagrodami w Konkursie są: dyplom, publikacja fragmentów pracy w Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum, zgłoszenie pracy do nagrody SBP. 
 

§ 15 
Informacja o zwycięzcy Konkursu zostaje umieszczona w mediach cyfrowych i tradycyjnych. Udział w 
Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Autora na publikację jego wizerunku oraz informacji o nim i jego 
pracy. 

 
oprac. dr hab. prof. UŁ Stanisława Kurek-Kokocińska 

dr hab. Alicja Mazan- Mazurkiewicz 

Konsultacje: 

kierownik Katedry IiB dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak 

koordynator ds. jakości kształcenia KIiB dr Jacek Ladorucki 

Regulamin przyjęty w dniu 22 czerwca 2017 roku przez pracowników KIiB podczas zebrania. 


