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§ 1 

Pomysłodawcą     i     organizatorem     konkursu     na     najlepszą      pracę      dyplomową  
jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą 
w Katowicach. 

Fundacja Qualitas zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie konkursu, a także 
interpretacji spraw spornych. 

§ 2 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową realizowany jest na podstawie zgłoszeo 
konkursowych przesłanych na adres Fundacji Qualitas przez promotorów prac obronionych 
na  paostwowych  i  prywatnych  uczelniach   wPolsce. 

 

§ 3 

Idea konkursu ma służyd promowaniu: 

- autorów nagrodzonych wyróżniających się prac dyplomowych realizowanych na poziomie 
pierwszego i drugiego stopnia kształceniawyższego; 
- tematyki zarządzaniajakością; 
- stworzeniu stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami 
uczelni a przedstawicielami światabiznesu; 
- rozwiązao naukowych, mogących mied lub mających zastosowanie praktyczne 
w działalnościgospodarczej. 

§ 4 

Tryb naboru oraz wymogi wobec autorów i ich prac zgłaszanych do konkursu: 
 

4.1. W konkursie zgłaszane są prace w następującychkategoriach: 
- kategoria pierwsza konkursu - prace dyplomowe inżynierskie,licencjackie, 
- kategoria druga konkursu - prace dyplomowemagisterskie, 
z zakresu wszystkich obszarów i dyscyplin nauki, obronione w uczelniach 
na terytorium Polski i ukierunkowane na tematykęzarządzania. 

 

4.2. Tematyka zgłoszonych prac musi byd aktualna i odpowiadad współczesnym 
zagadnieniom z zakresu zarządzania. Fundacja Qualitas zastrzega sobie prawo podawania 
w ramach realizacji konkursu obszarów tematycznych prac na stronie internetowej z co 
najmniej rocznym wyprzedzeniem. Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyd szeroko 
rozumianej problematyki wdrażania, utrzymania, funkcjonowania i doskonalenia zarządzania 
jakością.  Walory  metodologiczne  prac  winny  prezentowad  wysoki  poziom,  adekwatny   
do wymogów stawianych pracom inżynierskim, licencjackim i magisterskim. Preferowanymi 
wyróżnikami pracy są walory: naukowe, poznawcze i praktyczno - wdrożeniowe. 
 



 

4.3. Do konkursu przyjmowane są prace dyplomowe obronione w roku 
akademickim 2016/2017.  

Pracę do konkursu zgłasza promotor pracy za zgodą dziekana wydziału na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik można pobrad ze strony 
internetowej www.jakoscroku.pl. Każdy wydział ma prawo zgłoszenia do 3 prac w ramach 
jednej edycji konkursu. 

4.4. Zgłoszenie powinnozawierad: 
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty 
elektronicznej, numertelefonu), 
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu 
(katedry)wrazzdokładnymadresem,wktórejzgłaszanapracapowstała, 
3) temat pracy w języku polskim iangielskim, 
4) streszczenie pracy max. 2500 znaków w języku polskim i angielskim, wskazujące na 
najważniejsze walory pracy, w tym uzyskanewyniki. 

 

5.6. Do formularza zgłoszenia konkursowego pracy wymagane jest dołączenie także: 
1) posteru  prezentującego  wyniki  pracy   w   języku  polskim   wg   zamieszczonego  wzoru 
– załącznik 2, 
2) pełnego tekstu pracy w wersji elektronicznej (format doc, docx lub pdf). 
 

§ 5 

Organizacja i tryb pracy Kapituły Konkursu: 
5.1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu powołana przez FundacjęQualitas. 
5.2. Kapituła dokonuje rozstrzygnięcia Konkursu do 28 lutego 2018 roku.  
5.3. Zadaniem Kapituły Konkursu jest koordynacja i realizacja działao zgodnie                                           
z harmonogramem konkursu oraz promowanie ideikonkursu. 
5.4. Fundacja Qualitas powołuje Przewodniczącego i SekretarzaKapituły. 
5.5. W skład Kapituły Konkursu wchodzą osoby powołane przez FundacjęQualitas. 
5.6. Udział promotora pracy w posiedzeniach Kapituły Konkursu nie jestmożliwy. 
5.7. W postępowaniu konkursowym Kapituły Konkursu wyróżniasię: 

1. etap pierwszy - postępowanie kwalifikacyjne - zapoznania się członków Kapituły 
Konkursu ze zgłoszonymi pracami i przyjęcie ich do postępowaniakonkursowego, 

2. etapdrugi-postępowaniekonkursowe-rozstrzygnięciekonkursu. 
5.8. WsprawachnierozstrzygniętychdecydującygłosnależydoPrzewodniczącegoKapituły. 
5.9. W wyniku postępowania konkursowego na najlepszą pracę dyplomową przyznawane są 
w każdej kategorii nagrody i wyróżnienia: zwycięzca w danej kategorii - laureat oraz dwa 
wyróżnienia. 
5.10. Obrady Kapituły są niejawne. Od decyzji w sprawie przyznania nagrody 
nie przysługujeodwołanie. 

 

http://www.jakoscroku.pl/


 

§ 6 

Nagrody: 

6.1. Nagrodywramachrealizowanegokonkursuprzyznawanesąautoromprac. 
6.2. Autor   oraz   promotor   każdej   zgłoszonej   pracy    spełniającej   kryteria   konkursu     i 
zakwalifikowanej do postępowania konkursowego - etap drugi, otrzymuje certyfikat 
uczestnictwa w konkursie, wstawiany przez FundacjęQualitas. 
6.3. Laureatom przyznaje się dyplom „Nagroda za najlepszą pracę dotyczącą zarządzania - 
IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana” wraz z medalem IKAR JAKOŚCI, 
wyróżnionym autorom prac przyznaje się dyplom „Wyróżnienie za najlepszą pracę dotyczącą 
systemów zarządzania - IKARJAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana”. 
6.4. Przedmiot i rodzaj nagrody ustalany jest przez FundacjęQualitas. 
6.5. W szczególnych przypadkach pozostawia się możliwośd odstąpienia od przyznania 
nagródiwyróżnieowkonkursiewdanychkategoriachkonkursowych. 

 
§ 7 

Przeprowadzanie konkursu: 

7.1. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową przeprowadzany jest raz w roku kalendarzowym. 
7.2. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową odbywa się zgodnie z harmonogramem 
konkursu zatwierdzonym przez Fundację Qualitas. Harmonogram podawany jest do 
publicznej wiadomości na stronie internetowejwww.jakoscroku.pl 
7.3. Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie do dnia 31 grudnia każdegoroku. 
7.4. Prace biorące udział w konkursie należy składad wyłącznie drogą mailową na adres 
ikar@jakoscroku.plwraz z wymienioną uzupełniającądokumentacją. 
7.5. Uroczyste  wręczenie  nagród  dla  laureatów  oraz  prac  wyróżnionych  odbywa  się     w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu podczas oficjalnej uroczystości, o 
której zostaną poinformowane zainteresowanestrony. 

7.6. Wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie własności regulują przepisy polskiego 
prawa autorskiego/Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 
Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami/oraz prawa wynalazczego/ustawa z dnia 19 
październik1972r.owynalazczości;tekstjednolity-Dz.U.z1993r.Nr26,poz.117/.

http://www.jakoscroku.pl/
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