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REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO
na APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE
§1
Celem Konkursu jest wyłonienie aplikacyjnych prac dyplomowych powstałych przy współpracy z
partnerem zewnętrznym będącym przedsiębiorcą, organizacją pozarządową lub instytucją
publiczną, których autorom będzie przysługiwać stypendium. Planowanym efektem nawiązanej
współpracy jest ułatwienie absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych
wejście na rynek pracy oraz zachęcenie studentów tych kierunków do opracowywania ambitnych
prac naukowo-badawczych mających praktyczne zastosowanie (dalej jako: „Konkurs”).
§2
Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin Konkursu”) określa ogólne zasady Konkursu
organizowanego przez Uniwersytet Warszawski (dalej również jako: „Organizator Konkursu”) w
ramach Projektu: „Aplikacyjne prace dyplomowe - skuteczny start zawodowy” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.
§3
1. W Konkursie przewidziano przyznanie zwycięzcom Konkursu stypendiów w dwóch kategoriach:
a. praca licencjacka (2000,00 zł brutto) - dla 25 studentów
b. praca magisterska (3000,00 zł brutto) - dla 25 studentów
2. Stypendia przyznawane są po przeprowadzeniu naboru do Konkursu.
3. Stypendia wypłacane są po złożeniu zwycięskiej aplikacyjnej pracy dyplomowej do obrony i
spełnieniu warunków opisanych w umowie stypendialnej stanowiącej Załącznik nr 1
Regulaminu Konkursu.
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§4
Szczegółowe kryteria naboru w Konkursie są określone w ogłoszeniu o Konkursie
z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu. Ogłoszenie
zostanie zamieszczone na stronie internetowej projektu www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl.
Ogłoszenie o Konkursie dotyczy jednej edycji naboru. Organizator Konkursu przewiduje
przeprowadzenie co najmniej dwóch naborów do Konkursu w trakcie trwania Projektu
„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.
Ogłoszenie o Konkursie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o terminie i
formie składania wniosków o stypendium wraz z załącznikami, o sposobie oceny zgłoszonych
aplikacyjnych prac dyplomowych i liczbie miejsc objętych stypendium w naborze, którego
dotyczy dane Ogłoszenie o Konkursie.
W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy Projektu w rozumieniu „Regulaminu uczestnictwa w
projekcie”, tj. studenci Uniwersytetu Warszawskiego I i II stopnia studiów, mający nie więcej niż
cztery semestry do ukończenia studiów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych na
wydziałach i kierunkach wymienionych w „Wykazie wydziałów i kierunków objętych Projektem”
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(Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu) i przygotowujący aplikacyjną pracę dyplomową, co
jest potwierdzone umową na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku stypendialnego, spełnienie
warunków określonych w ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w §4 pkt 1 oraz uprzednie
zawarcie umowy trójstronnej na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej pomiędzy studentem,
Uniwersytetem Warszawskim oraz partnerem zewnętrznym, której przedmiotem jest
opracowanie aplikacyjnej pracy dyplomowej i której termin realizacji upływa nie wcześniej niż []
miesięcy od ukończenia naboru wniosków w Konkursie.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tematy na aplikacyjne prace dyplomowe przygotowywane
na Uniwersytecie Warszawskim w ramach kierunków prowadzonych na wydziałach
wymienionych w „Wykazie wydziałów i kierunków objętych projektem”.
5. Temat aplikacyjnej pracy dyplomowej może zostać zgłoszony zarówno przez autora pracy
dyplomowej, jak również promotora pracy dyplomowej działającego w porozumieniu z autorem
(z zastrzeżeniem, że stypendium otrzymuje autor).
6. Jeden temat aplikacyjnej pracy dyplomowej może zostać zgłoszony do konkursu tylko raz.
7. Termin oraz forma zgłaszania wniosków o stypendium są określone w ogłoszeniu o Konkursie,
o którym mowa w §4 pkt 1 Regulaminu Konkursu.
8. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora
pracy, nazwisko i afiliację promotora, wydział i kierunek studiów, katedrę/zakład/instytut w
ramach, którego student uczestniczy w seminarium licencjackim/magisterskim oraz dwa
załączniki:
a. prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium zawierający temat aplikacyjnej pracy
dyplomowej wraz z krótkim opisem założeń prac naukowo-badawczych planowanych do
przeprowadzenia przy współudziale partnera zewnętrznego i uzasadnieniem wyboru
tematu;
b. kopię umowy trójstronnej na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej zawartej pomiędzy
studentem, Uniwersytetem Warszawskim i partnerem zewnętrznym;
c. kopię umowy uczestnictwa w Projekcie „Aplikacyjna prace dyplomowe – skuteczny start
zawodowy”.
10. W przypadku aplikacyjnej pracy dyplomowej utajnionej ze względu na tajemnicę
przedsiębiorstwa partnera zewnętrznego, będącego stroną umowy, o której mowa w §4 pkt 3
Regulaminu Konkursu, osoby zaangażowane w przeprowadzenie procedury konkursowej
podpiszą stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności.
11. Wnioski zgłoszone po terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w §4 pkt
1 Regulaminu Konkursu, nie będą brały udziału w Konkursie i nie będą oceniane. Praca
dyplomowa, której dotyczył wykluczony wniosek, może być zgłoszona ponownie w kolejnej
edycji konkursu na zasadach Regulaminu Konkursu i zgodnie z treścią ogłoszenia o Konkursie,
o którym mowa w §4 pkt 1 Regulaminu Konkursu.
12. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
przez autora aplikacyjnej pracy dyplomowej oraz z wyrażeniem przez niego zgody na
wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
§5
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Zgłoszenia do Konkursu niespełniające kryteriów określonych w §4 Regulaminu Konkursu i
zawartych w ogłoszeniu o Konkursie nie będą oceniane.
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§6
Stypendium w Konkursie przyznaje Komisja Konkursowa.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a. [imię i nazwisko, stopień naukowy] – [stanowisko] (przewodniczący)
b. [imię i nazwisko, stopień naukowy] – [stanowisko]
Sekretarzem Komisji Konkursowej jest [imię i nazwisko, stopień naukowy], [stanowisko].
Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena nadesłanych zgłoszeń oraz wybór zwycięzców
Konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania stypendium w kategoriach
określonych w §3 Regulaminu Konkursu.

§7
Kryteria oceny aplikacyjnych prac dyplomowych znajdują się w ogłoszeniu o Konkursie.
§8
1. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców Konkursu na posiedzeniu tajnym.
2. Termin oraz forma powiadomienia zwycięzców Konkursu o wynikach jest określona w
ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w §4 pkt 1 Regulaminu Konkursu.
§9
Stypendia zostaną wypłacone zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Konkursu na podstawie
odrębnej umowy stypendialnej zawartej w formie pisemnej, stanowiącej Załącznik nr 1
Regulaminu Konkursu.
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§10
W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę Konkursu z realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej,
przed otrzymaniem stypendium, traci on prawo do otrzymania stypendium.
W przypadku opisanym w punkcie 1 powyżej Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo
wypłaty kwoty nieprzyznanego stypendium kolejnemu uczestnikowi Konkursu z listy
rankingowej, zgodnie z oceną dokonaną przez Komisję Konkursową. Stypendium zostanie
wypłacone po podpisaniu umowy stypendialnej przez studenta i Organizatora Konkursu, o której
mowa w § 9 Regulaminu.
W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę Konkursu z realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej,
po otrzymaniu stypendium jest on zobowiązany zwrócić na rzecz Organizatora Konkursu
równowartość przyznanego stypendium na warunkach określonych w umowie stypendialnej, o
której mowa w § 9 Regulaminu Konkursu.
W przypadku opisanym w punkcie 3 powyżej Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo
wypłaty kwoty nieprzyznanego stypendium innemu zwycięzcy Konkursu w kolejnej edycji
Konkursu.
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5. Lista tematów aplikacyjnych prac dyplomowych napisanych przez zwycięzców Konkursu
wyłonionych w Konkursie zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora
Konkursu dostępnej pod adresem www.innohuman.biurokarier.uw.edu.pl.
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§11
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Projektu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w
szczególności w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony
organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
Regulamin Konkursu obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
Załączniki do Regulaminu Konkursu są jego integralną częścią.
W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu pierwszeństwo mają zapisy
Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start
zawodowy”.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:
1) Wzór umowy stypendialnej;
2) Wykaz wydziałów i kierunków objętych Projektem
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