
Regulamin konkursu prac dyplomowych na  
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

1. Niniejszy regulamin określa sposób organizacji konkursu na prace dyplomowe 
na Wydziale oraz warunki przyznawania nagród w tym konkursie w latach 
akademickich 2017/18 - 2019/20. 

2. Konkurs jest organizowany we współpracy z Santander Bank Polska S.A, 
który jest fundatorem nagród w konkursie, a także uczestniczy w procesie 
wyłaniania laureatów oraz ceremonii wręczania nagród. 

3. W każdym roku akademickim Bank funduje 4 nagrody o wartości 3000 PLN 
każda. Nagrody są przyznawane w 4 kategoriach:  

a. praca licencjacka/praca inżynierska z informatyki 
b. praca licencjacka z matematyki 
c. praca magisterska z informatyki 
d. praca magisterska z matematyki 

4. Pula nagród w każdej z kategorii może być podzielona na maksymalnie 3 
części o wysokości nie mniejszej niż 500 PLN każda. Decyzję o podziale 
podejmują wspólnie organizatorzy konkursu. 

 
Zgłoszenia 
 

5. Konkursy ogłasza Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr.  
6. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Dziekanatu 

Wydziału Matematyki i Informatyki UWr oraz na stronie internetowej Wydziału. 
7. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, którą powołuje Dziekan osobno 

dla każdej kategorii konkursu oraz dla każdego etapu. 
8. W konkursie mogą brać udział prace obronione na ocenę bardzo dobrą do 

dnia 15 września roku akademickiego, dla którego ogłoszony jest konkurs. 
9. Zakończenie konkursu dla danego roku akademickiego następuje na początku 

kolejnego roku akademickiego, w dniu zwanym dalej finałem konkursu. 
 

Konkurs dla prac licencjackich/inżynierskich 



10.Konkurs dla prac licencjackich/inżynierskich jest dwuetapowy. 
11.W pierwszym etapie Komisja właściwa w danej kategorii dokonuje wyboru 

prac zakwalifikowanych do drugiego etapu (finału). Do finału może zostać 
zakwalifikowanych nie więcej niż 7 prac w każdej z dwóch kategorii. 

12.Przy ocenie prac Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: 
a. istotność tematu pracy i jej motywacja 
b. sposób rozwiązania postawionego problemu lub prezentacji zagadnienia 
c. możliwość wykorzystania wyników opisanych w pracy 
d. poziom innowacyjności i oryginalności pracy 

13.W finale oceny i wyboru nagrodzonych prac dokonuje Komisja w składzie: 2 
pracowników Uczelni i 1 pracownik Banku lub 3 pracowników Uczelni i 2 
pracowników Banku lub 3 pracowników Uczelni i 1 pracownik Banku 

14.Skład poszczególnych Komisji na drugim etapie ustala Dziekan w 
porozumieniu z Bankiem, co najmniej 3 miesiące przed końcem roku 
akademickiego, dla którego ogłoszony jest konkurs. 

15.W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie autora pracy zakwalifikowanej 
do finału, Komisja konkursowa może zaprosić na jego miejsce w finale kolejną 
osobę na liście rankingowej. 

 

 

Konkurs dla prac magisterskich  

 

16.Konkurs dla prac magisterskich jest jednoetapowy. 
17.Konkurs dla prac magisterskich obronionych na kierunku informatyka nosi 

nazwę “Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki im. Przemki 
Kanarek”. 

18.Oceny prac i wyboru laureatów dokonuje Komisja powołana przez Dziekana 
spośród pracowników Wydziału.  

19.Przy ocenie prac Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria: 
a. istotność tematu pracy i jej motywacja 
b. poziom merytoryczny pracy 
c. sposób rozwiązania problemu, otrzymanie nowych wyników lub 

nowatorskie ujęcie tematu  
d. możliwość publikacji lub innego wykorzystania wyników opisanych w 

pracy 
20.Konkurs na najlepsze prace magisterskie jest rozstrzygany na co najmniej 

tydzień przed finałem. 
 

Finał konkursu 

 

 

21.Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie finał konkursu 
prac dyplomowych 2019/2020 odbędzie się w formie zdalnej, przez aplikację 
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MS Teams. Uczestnicy są zobowiązani do weryfikacji poprawności działania 
aplikacji przed finałem konkursu.  

22.Data finału jest ustalana przez uczelnię wspólnie z Bankiem co najmniej 
miesiąc wcześniej. 

23.Przed finałem konkursu wyłonieni finaliści dostarczą nagranie z prezentacją w 
sposób i w terminie określonym przez organizatora. Nagranie powinno trwać 
maksymalnie 5 minut. 

24.W trakcie finału nastąpi prezentacja zakwalifikowanych prac. Składać się ona 
będzie z  odtworzenia nagranej prezentacji oraz odpowiedzi na pytania. 
Swoje prace prezentują wszyscy studenci, których prace 
licencjackie/inżynierski zostały zakwalifikowane do Finału konkursu.  

25.Po prezentacji prac Komisja wybiera zwycięzców w 2 kategoriach – prace 
licencjackie/inżynierskie z matematyki oraz z informatyki, a następnie 
publicznie ogłasza wyniki.  

26.Ocenie prac w kategorii licencjackich/inżynierskich podlega wartość 
merytoryczna pracy, jak również sposób jej prezentacji podczas finału. 

27.W trakcie finału konkursu studenci prezentują na żywo nagrodzone wcześniej 
prace magisterskie. 

28.Lista laureatów oraz elektroniczne wersje nagrodzonych prac we wszystkich 
kategoriach są publikowane na stronie Wydziału po zakończeniu finału. 

29.Laureat jest zobowiązany do kontaktu z osobą wyznaczoną przez Santander 
Bank Polska S.A w celu uzupełnienia formalności związanych z przekazaniem 
nagrody nie później niż 3 dni pod finale. Nagrody dla laureatów zostaną 
przekazane przelewem bankowym na podane przez zwycięzców numery 
rachunków w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku. 

30.Nagrody w konkursie, których wartość nie przekracza kwoty 2.000 zł (słownie: 
dwa tysiące złotych) są zwolnione z podatku dochodowego od osób 
fizycznych na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1.509 z 
późn.zm.).   

31.Do pozostałych nagród, których wartość przekracza kwotę 2.000 zł (słownie: 
dwa tysiące złotych) zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w 
wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku 
dochodowego od łącznej wartości nagrody oraz dodatkowej nagrody 
pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie 
należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od 
łącznej wartości nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości 
nagrody, Bank jako płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i 
pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu 
skarbowego.  

 
Informacja RODO 
 

32.Administratorem Państwa danych osobowych jest Santander Bank Polska 
S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Uniwersytet Wrocławski (dalej jako „My”).  

33.Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia konkursu prac dyplomowych na Wydziale Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego  
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34.Przez przeprowadzenie konkursu rozumiemy m.in.: (1) przyjęcie i weryfikację 
zgłoszeń, (2) przyznanie i wydanie nagród, (3) rozliczenia podatkowe, (4) 
obsługę reklamacji, (5) ochronę przed roszczeniami. 

35.Przysługuje Państwu prawo do: (1) żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, (2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, (2) żądania 
ograniczenia przetwarzania, (4) żądania usunięcia danych osobowych, (5) 
żądania przenoszenia danych osobowych, (6) wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, (7) wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

36.Dalsze informacje dostępne są na: 
www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobow
ych.html oraz https://uni.wroc.pl/polityka-prywatnosci/ 

37.We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na iod@santader.pl 
lub korespondencyjnie na adres banku – z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych” oraz z Inspektorem Ochrony Danych (UWr) pisząc na adres 
iod@uwr.edu.pl. 
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