
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 111/2019 

z dnia 8 października 2019 roku 

 

 

 

REGULAMIN 

przyznawania nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego 

za najlepszą pracę magisterską 

 

§ 1 

1. Nagroda im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego, zwana dalej „Nagrodą Profesora 

Zwolińskiego”, jest przyznawana za pracę magisterską o wybitnych walorach 

poznawczych lub aplikacyjnych. 

2. Nagroda Profesora Zwolińskiego jest nagrodą pieniężną, w wysokości określonej przez 

Rektora i może być przyznana za nie więcej niż trzy prace magisterskie w roku 

akademickim. 

3. Nagrodę Profesora Zwolińskiego może otrzymać absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, który ukończył studia w roku przyznawania nagrody. 

 

§ 2 

1. Nagrodę Profesora Zwolińskiego przyznaje Rektorska Komisja ds. Nagród i Wyróżnień 

dla Studentów i Absolwentów, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja może przyznać nagrodę I, II i III stopnia. 

 

§ 3 

1. Przyznanie nagrody następuje na podstawie złożonego przez prodziekana ds. studiów 

wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, dołącza się: 

1) jeden egzemplarz pracy magisterskiej; 

2) potwierdzoną kopię dwóch recenzji pracy; 

3) potwierdzoną kopię protokołu egzaminu dyplomowego; 

4) opinie, o których mowa w § 4 ust. 2. 

3. Z każdego wydziału mogą wpłynąć nie więcej niż dwa wnioski. 

4. Wnioski należy składać w Dziale Studiów i Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 października. 

 

§ 4 

1. Z inicjatywą przyznania Nagrody Profesora Zwolińskiego może wystąpić do prodziekana 

ds. studiów: 

1) promotor pracy magisterskiej; 

2) komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy; 

3) kierownik katedry (dyrektor instytutu), w której praca została wykonana. 

2. Dla dokonania wyboru najlepszej spośród zgłoszonych prac, prodziekan ds. studiów 

zasięga opinii: 

1) rady programowej kierunku studiów; 

2) specjalisty w zakresie dyscypliny, w ramach której mieści się problematyka pracy 

magisterskiej. Wzór opinii określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

 



§ 5 

1. Nagroda Profesora Zwolińskiego jest wręczana przez Rektora podczas posiedzenia 

Senatu. 

2. Promotor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac nominowanych do nagrody otrzymują list 

gratulacyjny Rektora. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagrody 
im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego 

za najlepszą pracę magisterską 

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego 

za najlepszą pracę magisterską 

 

 

Imię i nazwisko absolwenta  

Nr albumu  

Adres do korespondencji  

  

Nr telefonu  

Kierunek i forma studiów  

Data i wynik egzaminu dyplomowego  

Tytuł pracy magisterskiej  

  

Imię i nazwisko promotora  

Nazwa katedry (instytutu), w której 
pracę wykonano  

 

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 pieczęć, data i podpis prodziekana ds. studiów 

 

Załączniki: 

1) jeden egzemplarz pracy magisterskiej, 

2) potwierdzona kopia dwóch recenzji pracy, 

3) potwierdzona kopia protokołu egzaminu dyplomowego, 

4) opinie, o których mowa w § 4 ust. 2 regulaminu przyznawania nagrody im. prof. dr. 

hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagrody 
im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego 

za najlepszą pracę magisterską 

 

 

Opinia 

 

przygotowana przez: 
…………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stopień/tytuł naukowy) 

 
…………………………………………………………………….. 

(reprezentowana dyscyplina naukowa) 

 
…………………………………………………………………….. 

(miejsce zatrudnienia) 

 
na temat pracy magisterskiej pt.: …………………………………………………….………………. 
 
………..………………………………………………………………………………………………….. 

 
zgłoszonej do Nagrody Profesora Zwolińskiego 

 

Oceniany aspekt pracy (w skali punktowej – max 100 pkt)  
Liczba 

punktów 

1. Czy praca zawiera elementy nowatorskie, poznawcze lub 
aplikacyjne w danej dyscyplinie?  

(do 10 pkt) 
 

2. Czy hipoteza i cel pracy zostały jasno określone?  (do 10 pkt)  

3. Czy wnioski odzwierciedlają uzyskane wyniki i nawiązują do 
przyjętych celów badawczych?  

(do 10 pkt) 
 

4. Czy użyte metody badawcze lub rozwiązania aplikacyjne są 
nowoczesne i prawidłowo dobrane do przyjętych celów?  

(do 20 pkt) 
 

5. Ocena pracy pod względem redakcyjnym. (do 20 pkt)  

6. Ocena wartości merytorycznej pracy. (do 30 pkt)  

7. Uzasadnienie: 

 

 

 

 

 

 

 

razem:    

 

 

 

 data i podpis 
 


