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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE LICENCJACKIE 
NAPISANE NA WYDZIALE SOCJOLOGII 

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
 
 

1. Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) 
organizuje konkurs na najlepszą pracę licencjacką napisaną w ramach 
seminariów licencjackich prowadzonych na Wydziale Socjologii UAM. 

2. Celem konkursu jest promowanie osiągnięć studentek i studentów Wydziału 
Socjologii UAM i motywowanie do dalszego rozwoju naukowego. 

3. Konkurs jest ogłaszany przez Dziekana Wydziału Socjologii do dnia 30 
listopada roku akademickiego, w którym tworzone będą prace startujące w 
konkursie. Ogłoszenie konkursu jest podawane do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem strony internetowej i innych mediów Wydziału Socjologii. 
Warunki i tryb konkursu są opisane w Regulaminie. 

4. Praca do konkursu jest zgłaszana przez autorkę lub autora pracy, po akceptacji 
wniosku przez promotorkę lub promotora pracy. 

5. Składając wniosek konkursowy, studenci i promotorzy wyrażają zgodę na 
publiczne udostępnienie na stronie internetowej Wydziału Socjologii UAM i w 
innych mediach Wydziału i Uniwersytetu pracy licencjackiej w przypadku jej 
nagrodzenia lub wyróżnienia. 

6. Wniosek konkursowy powinien zawierać: 
a. Tytuł pracy; 
b. Abstrakt pracy; 
c. Słowa kluczowe; 
d. Obie recenzje pracy; 
e. Opinię promotora uzasadniającą zgłoszenie pracy do konkursu; 
f. Całą pracę zgłaszaną do konkursu. 

7. Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, które powstały w ramach 
seminariów licencjackich rozpoczętych w roku akademickim, w którym 
nastąpiło ogłoszenie konkursu i obronione do dnia 30 września tego roku 
akademickiego. 

8. Wnioski konkursowe są rozpatrywane przez Komisję ds. konkursu na najlepsze 
prace licencjackie. W skład Komisji wchodzą osoby zatrudnione na Wydziale 
Socjologii UAM na etatach badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych. 
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9. W przypadku zgłoszenia do konkursu więcej, niż 10 prac, Komisja może 
dokonać wstępnej selekcji i poddać ocenie konkursowej 10 prac autorstwa 
studentek lub studentów o najwyższej średniej ocen ze studiów licencjackich. 

10. Komisja ocenia prace według następujących kryteriów: 
a. Poprawność zastosowanej teorii, metodologii i sposobu analizy danych; 
b. Innowacyjność zastosowanej teorii, metodologii i sposobu analizy 

danych; 
c. Innowacyjność i doniosłość społeczna problematyki badawczej. 

11. Komisja przyznaje dwie pierwsze nagrody, po jednej dla każdego z kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Socjologii. Komisja może przyznać 
dodatkowe wyróżnienia dla innych prac, wskazując przy tym na obszar 
wyróżnienia (np. najlepsza metodologia, najbardziej doniosła społecznie 
problematyka). Komisja może nie przyznać w danej edycji konkursu jednej lub 
obu pierwszych nagród. 

12. Wyniki konkursu są ogłaszane do dnia 30 listopada roku akademickiego 
następującego po roku akademickim, w którym był ogłoszony konkurs. Wyniki 
konkursu są podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 
internetowej Wydziału Socjologii i innych mediów Wydziału i Uniwersytetu. 
Laureatki i laureaci konkursu odbierają nagrody podczas wydziałowego 
seminarium naukowego. 

13. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału Socjologii w 
ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

 


