Konkurs Prologis Najlepszym
w kategorii
Na Najlepszą Pracę Magisterską Wyższej Szkoły Logistyki
Regulamin
§1
W konkursie mogą brać udział magistranci, którzy za pracę magisterską uzyskali
ocenę powyżej 4,5.
Konkurs adresowany jest do magistrantów studiów magisterskich danego roku
akademickiego.
Pracę zgłasza do konkursu magistrant (lub osoba przez niego upoważniona) lub
promotor.

1.
2.
3.

§2
1.

Przy zgłaszaniu udziału w konkursie należy przedstawić:
• zgłoszenie (formularz),
• pracę magisterską.

2.

Uczestnicy konkursu składają prace magisterskie w Dziekanacie WSL, w terminie do
01 marca danego roku akademickiego.

3.

Do udziału w konkursie kwalifikują się tylko prace magisterskie obronione przed
upływem terminu nadsyłania zgłoszeń z danego roku akademickiego.

4.

Dana praca magisterska może brać udział w konkursie tylko jeden raz.

§3
Nad przebiegiem konkursu na Uczelni czuwa uczelniana Komisja Konkursowa, której
skład zatwierdza Rektor Uczelni. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
• Rektor - Przewodniczący Komisji
• Przedstawiciel firmy Prologis
• Przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSL
2. Komisja Konkursowa może powołać ekspertów do oceny poszczególnych prac.
1.

§4
1.

Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace dwuetapowo:
•

Etap I - prace oceniane są przez Rektora i przedstawiciela Prologis, w skali od
1-10, w oparciu o kryteria oceny pracy magisterskiej obowiązujące w WSL:

a.

Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

b.

Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejnych rozdziałów, kompletności
tez itp.
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c.

Merytoryczna ocena pracy.

d.

Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?

e.

Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

f.

Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania
pracy, spis rzeczowy, odsyłacze).

g.

Sposób wykorzystania (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy).

• Etap II - Komisja wybiera najlepszą pracę na podstawie sumy uzyskanych punktów
2.

Komisja Konkursowa ma prawo do nie przyznania nagrody głównej w przypadku, gdy
zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów.

3.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie mogą być zgłaszane w związku z
tym żadne odwołania.
§5

1.

2.

3.

Laureat konkursu w kategorii na Najlepszą Pracę Magisterską Wyższej Szkoły
Logistyki „Prologis Najlepszym” otrzymuje dyplom oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) ufundowaną przez firmę
Prologis. Fundator pokrywa również podatek dochodowy z tytułu wygranej w
konkursie.
Nagrody będą wręczane naprzemiennie (w cyklach dwuletnich) podczas inauguracji
roku akademickiego WSL lub też Polskiego Kongresu Logistycznego
(organizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania).
Nagroda pieniężna fundowana przez Prologis przekazywana będzie na konto
zwycięzcy w ciągu 14 dni od wręczenia dyplomu.
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