Regulamin
przyznawania Nagrody imienia Tadeusza Tertila
§ 1.
„Nagroda imienia Tadeusza Tertila”, zwana dalej „nagrodą” przyznawana jest corocznie na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, za najlepszą indywidualną pracę
dyplomową1 studenta o tematyce związanej z miastem Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim
obronioną w roku akademickim, w którym odbywa się konkurs.
§ 2.
1. Nagroda przyznawana jest pracom dyplomowym w dwóch kategoriach:
1) „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska”,
2) „Najlepsza praca magisterska”,
zwanych dalej „kategoriami”.
2. Nagroda w kategorii „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska” przyznawana jest
w jednej z dyscyplin naukowych/artystycznych w ramach dziedzin nauki/sztuki
wymienionych w Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 1818), zwanych dalej „dziedzinami
nauki/sztuki”.
3. Nagroda w kategorii „Najlepsza praca magisterska” przyznawana jest w dwóch
odrębnych podkategoriach:
1) w dziedzinach nauki/sztuki obejmujących:
a) dziedzinę nauk humanistycznych lub
b) dziedzinę nauk społecznych,
2) w jednej z pozostałych dziedzin nauki/sztuki,
zwanych dalej „podkategoriami”.
4. W ramach jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1, może być przyznana dodatkowo
nagroda specjalna dla zgłoszonej pracy dyplomowej wyróżniającej się dużym stopniem
innowacyjności.
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Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego
albo dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane
ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i
wnioskowania - art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
2021 r. poz. 478).

§ 3.
1. O nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac dyplomowych będący absolwentami studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
2. Pracę dyplomową do nagrody zgłasza uczelnia, w której absolwent studiów złożył
egzamin dyplomowy, za jego zgodą.
3. Uczelnia może zgłosić do nagrody w danym roku maksymalnie dwie prace magisterskie
i jedną pracę licencjacką lub inżynierską swoich absolwentów. Uczelnia nie może zgłosić
do nagrody dwa razy tej samej pracy dyplomowej.
4. Zgłoszenia pracy dyplomowej do nagrody uczelnia dokonuje na Formularzu zgłoszenia
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, który zawiera:
1) informację o pracy dyplomowej wraz z uzasadnieniem jej zgłoszenia do nagrody
(opinią uczelni),
2) informacje o absolwencie (autorze pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody),
3) oświadczenia absolwenta (autora pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody):
a) o wyrażeniu zgody na zgłoszenie do nagrody przez uczelnię pracy dyplomowej jego
autorstwa,
b) o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego warunków,
c) o zobowiązaniu do zawarcia umowy o nieodpłatne, nieograniczone czasowo i
terytorialnie zezwolenie na wykorzystanie nagrodzonej pracy dyplomowej w
zakresie niezbędnym do jej opublikowania na stronach internetowych Gminy Miasta
Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat
Tarnowski

danych

osobowych

w

celach

związanych

z

organizacją

i

przeprowadzeniem postępowania w sprawie przyznania nagrody w oparciu o art. 6
ust. 1 pkt a) RODO2,
4) informacje o promotorze pracy dyplomowej,
5) oświadczenia promotora pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody:
a) o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego warunków,
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat
Tarnowski

danych

osobowych

w

celach

związanych

z

organizacją

i

przeprowadzeniem postępowania w sprawie przyznania nagrody w oparciu o art. 6
ust. 1 pkt a) RODO2,
6) informacje o uczelni dokonującej zgłaszania pracy dyplomowej do nagrody,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).
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7) zgodę uczelni na opublikowanie przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski na
ich stronach internetowych pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody,
8) podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu uczelni,
5. Do zgłoszenia pracy dyplomowej do nagrody, o którym mowa w ust. 4, uczelnia dołącza
następujące dokumenty:
1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody - w wersji elektronicznej
w formacie PDF zapisanej na nośniku cyfrowym (np. na płycie CD/DVD, pendrive).
Zapis elektroniczny zgłaszanej do nagrody pracy dyplomowej musi być anonimowy, tj.
dane autora pracy, promotora, uczelni, wydziału, kierunku, itp. powinny zostać usunięte z
treści pracy dyplomowej, i być wpisane wyłącznie w Formularz zgłoszenia, o którym
mowa w ust. 4. Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać jedynie: tytuł pracy i
rok wykonania.
2) klauzule informacyjne sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2
do Regulaminu, podpisane odrębnie przez: absolwenta (autora pracy dyplomowej
zgłaszanej do nagrody), promotora tej pracy dyplomowej oraz osobę upoważnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu uczelni.
6. Zgłoszenie pracy dyplomowej do nagrody, o którym mowa w ust. 4 wraz z dokumentami
wymienionymi w ust. 5, uczelnia składa w terminie do dnia 15 września danego roku
Prezydentowi Miasta Tarnowa.
7. Dla zachowania zasady anonimowości, od momentu złożenia prac dyplomowanych do
momentu zakończenia ich oceny przez członków Kapituły, Formularz zgłoszenia, o
którym mowa w ust. 4 wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 5, pozostają w
depozycie u Prezydenta Miasta Tarnowa, a wgląd do nich ma wyłącznie Prezydent
Miasta Tarnowa lub osoba przez niego wskazana.
8. Prezydent Miasta Tarnowa lub osoba przez niego wskazana, dokonuje weryfikacji
złożonego przez uczelnię zgłoszenia pracy dyplomowej do nagrody, o którym mowa w
ust. 4 w zakresie spełnienia wymagań Regulaminu (ocena formalna), a w przypadku gdy
zgłoszenie zawiera możliwe do uzupełnienia braki, wzywa uczelnię do jego uzupełnienia
w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż termin, o którym mowa w ust. 6.
9. Pozostawia się bez rozpatrzenia złożone przez uczelnię zgłoszenie pracy dyplomowej do
nagrody, o którym mowa w ust. 4 w przypadku, gdy zgłoszenie zostało złożone po
terminie, o którym mowa w ust. 6, nie spełnia wymagań Regulaminu i pomimo
wezwania, o którym mowa w ust. 8, nie zostało przez uczelnię uzupełnione, jak również
w przypadku, gdy zgłaszana do nagrody praca dyplomowa narusza zasadę
anonimowości, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lub prawa autorskie osób trzecich.

§ 4.
1. Oceny prac dyplomowych zgłoszonych do nagrody w terminie, o którym mowa w § 3
ust. 6 i spełniających wymagania określone w Regulaminie, dokonuje każdy z członków
Kapituły indywidulanie na kartach oceny przygotowanych z zachowaniem anonimowości
autorów ocenianych prac dyplomowych.
2. Bezpośrednio po zakończeniu oceny prac dyplomowych, Przewodniczący Kapituły
dokonuje identyfikacji autorów tych prac na podstawie danych zawartych w złożonych
Formularzach zgłoszenia, o których mowa w § 3 ust. 4.
3. W terminie do dnia 15 października danego roku, Kapituła rekomenduje Prezydentowi
Miasta Tarnowa oraz Staroście Tarnowskiemu na piśmie wraz z uzasadnieniem prace
dyplomowe do przyznania w danym roku nagrody oraz sposób podziału kwoty, o której
mowa w § 6 ust. 2.
§ 5.
1. Kapituła powoływana jest corocznie, a w jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli
wskazanych przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski.
2. Uczelnie, które zgłosiły w danym roku prace dyplomowe do nagrody mogą desygnować
w skład Kapituły po jednym przedstawicielu, zgłaszając go pisemnie Prezydentowi
Miasta Tarnowa do dnia 15 września danego roku.
3. Kapituła obraduje na posiedzeniach, które są protokołowane.
4. Członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezydent Miasta
Tarnowa, wybierają ze swego grona Przewodniczącego Kapituły i jego Zastępcę. Kolejne
posiedzenie Kapituły zwołuje jej Przewodniczący, informując o tym pozostałych
członków Kapituły.
5. Na pierwszym posiedzeniu Kapituła ustala kryteria oceny prac dyplomowych
zgłoszonych do nagrody wraz z punktacją w ramach danego kryterium.
6. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły, a w razie jego nieobecności,
Zastępca Przewodniczącego Kapituły.
7. W szczególnych przypadkach Kapituła może powołać eksperta w celu przygotowania
poszerzonej recenzji prac dyplomowych zgłoszonych do nagrody.

§ 6.

1. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej. Oprócz nagrody pieniężnej, laureaci
otrzymują dyplom i statuetkę, a nagrodzone prace dyplomowe są publikowane na
stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.
2. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych w danym roku na nagrody przyznane
w obu kategoriach wynosi 14.000,00 zł brutto (czternaście tysięcy złotych i 00/100).
3. O podziale wskazanej w ust. 2 kwoty na nagrody w ramach poszczególnych kategorii,
w tym w ramach jednej z dziedziny nauki/sztuki i podkategorii, a także o przyznaniu
bądź nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii, w tym w jednej z dziedzin nauki/sztuki i
podkategorii, decydują wspólnie Prezydent Miasta Tarnowa i Starosta Tarnowski, na
wniosek Kapituły, o którym mowa § 4 ust. 3.
4. W przypadku nieprzyznania w danym roku nagrody w danej kategorii, w tym w ramach
jednej z dziedzin nauki/sztuki lub podkategorii, niewykorzystana kwota przeznaczona na
nagrody może być przeznaczona na nagrodę tylko z jednej kategorii, w tym z jednej
dziedziny nauki/sztuki lub podkategorii.
§ 7.
1. Przyznane w danym roku nagrody będą wręczane laureatom podczas uroczystej wspólnej
sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w dniu 30 października
tego roku.
2. Imiona i nazwiska laureatów oraz tematy nagrodzonych w danym roku prac
dyplomowych podane będą do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Tarnowa i Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz w Biuletynach Informacji Publicznej
Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

