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Regulamin konkursu o nagrodę Dyplom Roku  
za najlepszą prace dyplomową magisterską i inżynierską  
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 
 
Informacje ogólne: 
1. Nagroda Dyplom Roku przyznawana jest co roku za najlepszą pracę dyplomową magisterską oraz 

inżynierską. 

Przewiduje się 4 nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:  

- architektury i urbanistyki 

- urbanistyki i planowania przestrzennego 

- konserwacji zabytków  

- architektury krajobrazu 

 2. Spośród finalistów – czterech prac magisterskich nagrodzonych w poszczególnych kategoriach 
wybierana jest najlepsza praca dyplomowa – magisterski Dyplom Roku Wydziału Architektury.  

3.   Spośród finalistów – czterech prac inżynierskich nagrodzonych w poszczególnych kategoriach 
wybierana jest najlepsza praca dyplomowa – inżynierski Dyplom Roku Wydziału Architektury.   

4. Nominacje do nagród zgłaszają Komisje Egzaminu Dyplomowego w formie formularza dołączonego do 

dokumentacji dyplomowej (zał.1). 

5. Sekretarz komisji w porozumieniu z promotorem przekazuje formularz zgłoszeniowy i opinie 

promotora oraz recenzenta wraz z pracą w formie elektronicznej do dedykowanego folderu w terminie 

7 dni od daty egzaminu dyplomowego. 

6. Prace nominowane przez Komisje Dyplomowe będą zgłaszane przez Wydział Architektury do nagród 

zewnętrznych organizowanych przez inne ośrodki i organizacje branżowe.  

Wymagania dotyczące pracy: 
7. Praca dyplomowa zgłoszona do nagrody powinna być obroniona do końca semestru dyplomowego. 

8. Ocena pracy dyplomowej nie może być niższa niż 5,0, zgodnie z protokołem egzaminu dyplomowego. 

Komisja: 
9. Wyboru najlepszej pracy dyplomowej spośród nominowanych prac dokonuje Komisja Nagrody Dyplom 

Roku, którą powołuje Dziekan Wydziału Architektury. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan Wydziału 

Architektury. W skład komisji wchodzą pracownicy Wydziału reprezentujący cztery kategorie 

konkursowe, przedstawiciel SARP, przedstawiciel MPOIA, powołany zostaje również sędzia referent.  

10. Członek komisji pod kierunkiem którego została wykonana nominowana praca dyplomowa, nie bierze 

udziału w dyskusji dotyczącej kategorii, w której została zgłoszona ta praca.   

Nagrody: 
11. W konkursie prac magisterskich przyznawane są cztery nagrody oraz cztery wyróżnienia w 

poszczególnych kategoriach oraz jedna nagroda główna Dyplom Roku. 

12. W konkursie prac inżynierskich przyznawane są cztery nagrody oraz cztery wyróżnienia w 

poszczególnych kategoriach oraz jedna nagroda główna Dyplom Roku 

13. Laureaci – autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych przygotowują postery prac (o wym. 100x70cm), 

postery będą publikowane na stronach internetowych Wydziału Architektury. 

14. Finaliści konkursu otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną finansowana ze środków Wydziału 

Architektury PK. 
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