REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorami konkursu są Sopocka Szkoła Wyższa i Studio Graficzne Sprint712 (zwani dalej
Organizatorami).
2. Przedmiotem niniejszego konkursu („Konkurs”) jest wybranie i nagrodzenie najlepszej pracy
dyplomowej studentów Wydziału Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, która wydrukowana zostanie w
Studiu Graficznym Sprint712.
3. Celem konkursu jest stworzenie przez Organizatorów dodatkowej zachęty moralnej i materialnej dla
studentów do podejmowania ambitnych tematów prac dyplomowych i przygotowywania ich na jak
najwyższym poziomie merytorycznym oraz graficzno-technicznym.
§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy dyplomant Wydziału Architektury Sopockiej Szkoły
Wyższej , którego obrona przewidziana jest w roku akademickim 2016/17.

3. Zgłoszenia pracy do Konkursu dokonuje każdy dyplomant poprzez zgłoszenie takiej informacji podczas
drukowania swojej Pracy Dyplomowej w Studiu Graficznym Sprint712 i naklejenie logo Sprint712 na
odwrocie planszy swojej pracy.
4. Pracę Dyplomową należy złożyć w Dziekanacie SSW w terminie określonym przez Regulamin Uczelni, nie
później niż do 24.07.2017 oraz zgłosić w dziekanacie przystąpienie do konkursu.
§ 3. Komisje konkursowa i tryb przeprowadzenia Konkursu.
1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I polega na wewnętrznej ocenie Pracy Dyplomowej przez Sopocką
Szkołę Wyższą, a skład Komisji Konkursowej („Komisja”) stanowi Komisja Dyplomowa, powoływana przez
Sopocką Szkołę Wyższą, zgodnie z Regulaminem SSW.
2. Przy ocenie prac Komisja kieruje się zasadami określonymi dla oceny prac dyplomowych obowiązującymi
w SSW.
3. Do Etapu II przechodzą wszystkie Prace Dyplomowe najwyżej ocenione.
4. Na tym etapie Komisja Konkursowa ocenia prace w czterech kategoriach:
- najlepsza praca dyplomowa na kierunku Architektura Krajobrazu na studiach pierwszego stopnia,
- najlepsza praca dyplomowa na kierunku Architektura Wnętrz na studiach pierwszego stopnia,
- najlepsza praca dyplomowa na kierunku Architektura na studiach pierwszego stopnia,
- najlepsza praca dyplomowa na kierunku Architektura na studiach drugiego stopnia.
5. Komisja Konkursowa II etapu ma skład trzyosobowy dla każdej z kategorii wymienionych w pkt. 4.
W skład Komisji wchodzą:
- Dziekan Wydziału Architektury SSW,
- powołany przez Dziekana WA SSW pracownik dydaktyczny z danego kierunku i stopnia studiów,
- mgr inż. arch. Michał Skwarło - przedstawiciel Sprint712 / Biuro Projektów Architectonica S.A.
6. Komisja ocenia szczególne walory graficzne i estetyczne prac, jak również wyjątkowość prezentowanych
rozwiązań projektowych, kierując się następującymi kryteriami i punktacją:
- ogólna estetyka pracy, od 0-5 pkt,
- czytelność pracy, od 0-5 pkt,
- rozwiązania graficzne i ich jakość, od 0-5 pkt,
- indywidualizm i wyjątkowość rozwiązań projektowych, od 0-5 pkt.
Łącznie praca może uzyskać maksymalną liczbę 20 punktów.

7. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
8. Wynik Konkursu zostaje ogłoszony w sali obrad Komisji po rozpatrzeniu wszystkich prac dopuszczonych
do Konkursu, przy czym podjęta decyzja jest ostateczna.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.09.2017.
§ 4. Nagrody i wyróżnienia.
1. Komisja przyznaje nagrody materialne oraz dyplomy. Promotorzy i Recenzenci najlepszych prac
otrzymują listy gratulacyjne.
2. Nagrody mają postać:
- voucher o wartości 400 zł na wydruki w firmie Sprint712 (nagroda fundowana przez Sprint712) oraz
nagroda materialna (fundowana przez SSW) dla zdobywcy I nagrody w każdej z kategorii;
- voucher o wartości 100 zł na wydruki w firmie Sprint712 (nagroda fundowana przez Sprint712) oraz
nagroda materialna (fundowana przez SSW) dla zdobywcy II nagrody w każdej z kategorii;
- voucher o wartości 50 zł na wydruki w firmie Sprint712 (nagroda fundowana przez Sprint712) oraz
nagroda materialna (fundowana przez SSW) dla zdobywcy III nagrody w każdej z kategorii.
3. Komisja może przyznać nagrody specjalne i / lub wyróżnienia.
4. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Fakt taki zostanie przez Komisję uzasadniony.
5. Z prac z II Etapu Konkursu zostanie utworzona wystawa na terenie Sopockiej Szkoły Wyższej, a prace
zdobywców I, II i III miejsca dodatkowo zostaną wyeksponowane w zakładce na stronie internetowej
Studia Graficznego Sprint712 oraz w mediach internetowych SSW.
6. Lista nazwisk autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych, tytuły prac oraz nazwiska Promotorów i
Recenzentów zostaną opublikowane w mediach internetowych SSW.
7. W fazie finalnej konkursu zostanie wydany folder pokonkursowy w wersji elektronicznej i drukowanej.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Z posiedzeń Komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający nazwiska osób nagrodzonych i
wyróżnionych, tytuły prac i nazwiska promotorów oraz rodzaj przyznanych nagród.
2. Po zakończeniu Konkursu przedłożone prace dyplomowe zostaną zwrócone SSW.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

