
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE: LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE, 

MAGISTERSKIE  POŚWIĘCONE TEMATYCE METROPOLITALNEJ 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) z siedzibą w Katowicach 

40-053 przy ulicy Barbary 21A, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. W strukturze organizacyjnej Organizatora konkurs przeprowadza Departament Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego GZM, zwany dalej „RW”. 

3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie łącznie 6 (słownie: sześć) najlepszych prac licencjackich, 

inżynierskich, magisterskich w każdej jego edycji organizowanej co roku, począwszy od roku 2021. Z 

zastrzeżeniem ust. ust. 7, do konkursu zgłaszane mogą być prace, których obrona miała miejsce w roku 

akademickim przypadającym na rok danej edycji konkursu.  

4. Laureaci konkursu otrzymują nagrody Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii 

5. Celem konkursu jest tworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla rozwoju instytucjonalnego, 

społecznego i gospodarczego obszaru GZM, promowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie zadań 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, oraz promocja osiągnięć naukowych metropolitalnych 

ośrodków akademickich. 

6. Obszary tematyczne prac, które można zgłaszać do konkursu, zostały opisane w załączniku nr 1 do 

niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7. Obszary tematyczne obejmują zagadnienia istotne dla 

funkcjonowania oraz rozwoju obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

7. W przypadku pierwszej edycji konkursu przypadającej na rok jego ogłoszenia tj. 2021, do konkursu 

można zgłosić prace, które zostały obronione od roku akademickiego 2018/2019, i dotyczyły 

zakresu tematycznego określonego w załączniku nr 1 do regulaminu lub tematyki rozwoju miast 

i/lub obszarów metropolitalnych w Polsce oraz na świecie.  

Warunki uczestnictwa w konkursie 

§ 2 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane obronione prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci uczelni z obszaru GZM, w tym z oddziałów 

zamiejscowych uczelni znajdujących się na obszarze GZM.  

3. Prace do udziału w konkursie zgłaszane są przez uczestników.  

4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać: 

1) formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu, 

2) streszczenie pracy z jednoznacznym wskazaniem: 



a) jej obszaru tematycznego, według zestawienia z załącznika nr 1 do niniejszego 

regulaminu lub zgodne z zakresem, o którym mowa w § 1 ust. 7 w odniesieniu 

do pierwszej edycji konkursu; 

b) opisu możliwości jej zastosowania w pracach oraz projektach GZM i/lub jego 

gmin członkowskich lub działaniach informacyjno-promocyjnych na temat 

GZM, 

3) dwie recenzje  dotyczące zgłaszanej pracy,  

4) pełny tekst pracy (format plików: word lub .pdf), 

5) wykaz publikacji, które powstały w oparciu o zgłaszaną pracę, tj. w szczególności: 

artykuły naukowe, artykuły prasowe, materiały radiowe, materiały telewizyjne, 

materiały internetowe. 

5. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz. 

6. Zgłoszeń do konkursu można dokonywać pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem 

wskazanym w § 1 ust. 1, za pośrednictwem ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP  lub poprzez 

pocztę elektroniczną: rw@metropoliagzm.pl  w formie załączników i/lub linku/linków do 

pobrania. 

7. Zgłoszenie niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w ust. 4 

powinny być dostarczone w terminie do 30 listopada danego roku. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w ciągu czterech miesięcy od dnia upływu terminu 

zgłaszania prac, określonego w ust. 8.  

Komisja konkursowa 

§ 3 

1. Prace konkursowe ocenia  Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Przewodniczącego 

Zarządu GZM. 

2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele departamentów Urzędu Metropolitalnego 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

3. Obsługę administracyjną i techniczną prac Komisji zapewnia RW. 

4. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera swojego Przewodniczącego na dwuletnią 

kadencję. 

5. Prace Komisji przebiegają następująco: 

a) zapoznanie się poszczególnych członków Komisji ze zgłoszonymi pracami; 

b) dyskusja nad zgłoszonymi pracami i ich ocena wg kryteriów określonych w 

załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu; 

c) przygotowanie dla Przewodniczącego Zarządu GZM. 
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6. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Przewodniczący Zarządu GZM po 

zapoznaniu się z rekomendacjami przedstawionymi przez Komisję.  

Nagrody 

§ 4 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy. 

2. Wartość nagród finansowych w kategorii prac licencjackich wynosi: 4.000,00 zł brutto 

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100), tj. 2.000,00 zł brutto każda (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100). 

3. Wartość nagród finansowych w kategorii prac inżynierskich wynosi: 4.000,00 zł brutto 

(słownie: cztery tysiące  złotych 00/100), tj. 2.000,00 zł brutto każda (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100). 

4. Wartość nagród finansowych w kategorii prac magisterskich wynosi: 7.000,00 zł brutto 

(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), tj. 3.500,00 zł brutto każda (słownie: trzy tysiące pięć 

set złotych 00/100). 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

regulaminu wraz z załącznikami. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykluczenia uczestnika  z 

konkursu w przypadku potwierdzonej informacji,  że zgłoszona przez uczestnika praca nie 

stanowi jego samodzielnej pracy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych laureatów obejmujących imię i 

nazwisko oraz tytuł pracy wraz z nazwą uczelni w celach informacyjnych oraz promocyjnych. 

4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator konkursu. 

 


