
 

 

Regulamin 
Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Tymienieckiego 

dla autorów najlepszych prac, magisterskiej i licencjackiej, 
napisanych i obronionych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu  

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego, zwana w dalszej części Regulaminu Nagrodą, 
przyznawana jest corocznie autorom najlepszych prac dyplomowych napisanych i 
obronionych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu, w kategoriach prac licencjackich i 
magisterskich. 

2. Temat i treść pracy zgłaszanej do Konkursu powinna wpisywać się w dyscyplinę historia. 

3. Prace zgłaszane do Konkursu powinny powstać i zostać obronione w ramach czterech 
realizowanych na Wydziale Historii UAM kierunków studiów: Historii, Humanistyki w 
szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, Gospodarki i ekonomii w dziejach oraz 
Wschodoznawstwa, w okresie od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie, do 15 
września w roku przyznawania Nagrody w przypadku pracy licencjackiej oraz w okresie 
od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie, do 31 sierpnia w roku przyznawania 
Nagrody w przypadku pracy magisterskiej. W sytuacjach nadzwyczajnych 
współprzewodniczący Kapituły decydują o przesunięciu terminów (jak wyżej) i podają to 
do publicznej wiadomości. 

4. Fundatorem Nagrody jest Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Poznaniu oraz 
Wydział Historii UAM. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody im. Kazimierza 
Tymienieckiego, zwana dalej Kapitułą. 

5. Nagroda przyznawana jest w formie dyplomu oraz nagrody pieniężnej, osobno w każdej z 
dwóch wyżej wymienionych kategorii.  

6. Wysokość Nagrody pieniężnej ustalają corocznie Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Historycznego – oddział w Poznaniu, zwany w dalszej części Regulaminu Zarządem oraz 
dziekan Wydziału Historii UAM i podają do wiadomości Rady Dziekańskiej Wydziału 
Historii UAM przed upływem terminu składania wniosków.  

7. Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień dla prac magisterskich i 
dwóch dla prac licencjackich, które w postępowaniu konkursowym uzyskają 2 i 3 lokatę w 
swojej kategorii. Wyróżnienia mają formę dyplomu.  

8. Kapituła zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia w danym roku. 

9. Dyplomy podpisywane są przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego – oddział 
w Poznaniu i dziekana Wydziału Historii UAM.  

 

Tryb przyznawania Nagrody 

§ 2 



 

 

1. Wniosek o Nagrodę składa promotor pracy. Każdy promotor może zgłosić w danym 
roku jedną pracę magisterską i jedną licencjacką.  

2. Kapituła decyduje o dopuszczeniu zgłoszonych prac do dalszej procedury, dokonując 
sprawdzenia dokumentacji pod względem formalnym (zob. § 2 pkt. 5) i preselekcji 
zgłoszonych prac pod kątem zgodności ich tematyki i treści z dyscypliną historia. Kapituła 
dopuszcza do udziału w Konkursie tylko prace, które spełniają wszystkie wymogi 
formalne (zob. § 2 pkt. 5). 

3. Termin składania wniosków o Nagrodę upływa w przypadku prac licencjackich 15 
września każdego roku, zaś w przypadku prac magisterskich 31 sierpnia każdego roku 
(zob. § 1 pkt. 3). 

4. Wniosek o Nagrodę może być wycofany na prośbę wnioskodawcy na każdym etapie 
procedury konkursowej. 

5. Wymogi formalne: do wniosku sporządzonego według załączonego formularza 
(Załącznik 1) należy dołączyć: 

− egzemplarz pracy licencjackiej lub magisterskiej w wersji elektronicznej na nośniku 
elektronicznym lub przesłany drogą e-mailową na adres kontakt@pth-poznan.net.pl (w 
formacie pdf); 

− opinia promotora (maksymalnie 2000 znaków – oryginał dokumentu należy złożyć u 
sekretarza Kapituły); 

− oświadczenie uczestnika konkursu (autora pracy licencjackiej lub magisterskiej) 
(Załącznik 4) oraz promotora (Załącznik 5) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (oryginał dokumentu należy złożyć u sekretarza Kapituły). 

 

Kapituła Nagrody 

§ 3 

1. W skład Kapituły wchodzą:  

a) Dwaj współprzewodniczący: Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – oddział w 
Poznaniu oraz dziekan Wydziału Historii UAM,  

b) 3 samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez Zarząd spośród członków 
Oddziału wybranych na czteroletnią kadencję,  

c) 4 samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez poszczególne Rady Programowe 
Wydziału Historii UAM, wybranych na czteroletnią kadencję, 

d) sekretarz Kapituły – wyznaczany przez Zarząd, do którego obowiązków należą: 

- przygotowanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły; 

- protokołowanie obrad Kapituły; 

- powiadamianie członków Kapituły o terminach obrad, ich porządku oraz 
podejmowanie wszelkich czynności związanych z obsługą prac Kapituły oraz jej 
decyzjami. 



 

 

Sekretarzowi nie przysługuje prawo głosu.  

2. Każdy członek Kapituły ocenia przedłożone w Konkursie prace. 

3. Każdy z członków Kapituły powinien być przypisany w 100% do dyscypliny Historia. W 
uzasadnionych przypadkach Kapituła może zaprosić do sporządzenia ekspertyzy 
specjalistę spoza Kapituły (ale samodzielnego pracownika nauki Wydziału Historii UAM), 
jednak bez prawa głosu. W przypadku, gdy jeden z członków Kapituły jest jednocześnie 
promotorem zgłaszającym prace do Nagrody, w jego miejsce Kapituła powołuje 
dodatkowego oceniającego zgłoszonych prac z grona samodzielnych pracowników nauki 
Wydziału Historii UAM.  

4. Merytorycznej oceny wniosków, osobno w odniesieniu do prac licencjackich i prac 
magisterskich, dokonuje Kapituła (współprzewodniczący oraz wszyscy członkowie), 
wypełniając dla każdej z prac stosowny arkusz oceny, osobny dla każdej z dwóch 
kategorii (Załączniki 2 i 3). Recenzowana praca magisterska może uzyskać od każdego 
recenzenta od 0 do 80 punktów, a praca licencjacka od 0 do 60 punktów.  

5. Po wpłynięciu wszystkich arkuszy ocen prac, Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu 
Nagrody na podstawie rankingu punktów, osobno w każdej z dwóch kategorii. 

6. W przypadku większej liczby prac, które uzyskały jednakową, najwyższą liczbę punktów, 
decyzje podejmuje Kapituła zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W 
przypadku, gdy członek Kapituły jest jednocześnie promotorem pracy, nie może oddać 
głosu na promowaną przez siebie pracę. W przypadku równości głosów, podczas drugiej 
próby głosowania, Kapituła przyznaje dwie równorzędne nagrody. 

7. Decyzja o przyznaniu Nagrody podawana jest najpóźniej do końca grudnia każdego roku.  

8. Sekretarz Kapituły powiadamia nagrodzonych o przyznaniu Nagrody i Wyróżnień drogą 
e-mailową lub telefoniczną. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Wydziału Historii UAM oraz na stronie PTH – odział w Poznaniu. 

9. Nagrody i wyróżnienia wręczane są podczas najbliższego zebrania wszystkich 
pracowników Wydziału Historii UAM, połączonego z Dniem Studenta Wydziału Historii 
UAM. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 4 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd oraz dziekana Wydziału 
Historii UAM, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Rady Programowe, Radę 
Dziekańską oraz Radę Dyscypliny Historia (w ramach zgodności pracy z dyscypliną 
historia) na Wydziale Historii UAM.  

2. „Wniosek o przyznanie Nagrody” oraz „Arkusze oceny prac” stanowią integralną część 
Regulaminu. 

3. Regulamin wraz z wnioskiem znajduje się na stronie internetowej Wydziału Historii UAM 
oraz stronie PTH – oddział w Poznaniu. 

 



 

 

 
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego       Dziekan Wydziału Historii UAM 
  – oddział w Poznaniu    
 
……..………………………………………..                      …………………………………... 
     prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza          prof. dr hab. Józef Dobosz  



 

 

Załącznik 1  

 
 

Wniosek o przyznanie 
Nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego 

dla autora najlepszej pracy magisterskiej / licencjackiej* 
napisanej i obronionej w dyscyplinie historia na Wydziale Historii UAM 

 

I. Dane autora pracy:  

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................  

Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: .......................................................................................................  

Telefon kontaktowy: ................................................................................................................  

II. Dane promotora pracy:  

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................  

Stopień lub tytuł naukowy: ......................................................................................................  

Miejsce zatrudnienia: ...............................................................................................................  

III. Dane recenzenta pracy:  

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................  

Stopień lub tytuł naukowy: ......................................................................................................  

IV. Informacje o pracy:  

Tytuł: ............................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

Data obrony: .................................................................................................................................  

 

* niepotrzebne skreślić  



 

 

Załącznik 2  

 
 

Arkusz oceny pracy magisterskiej 
w Konkursie o Nagrodę im. Kazimierza Tymienieckiego 

dla autora najlepszej pracy magisterskiej napisanej i obronionej w dyscyplinie historia na 
Wydziale Historii  

 

 

Autor pracy: .................................................................................................................................  

Tytuł recenzowanej pracy: ...........................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………… 

Proszę o podanie oceny punktowej przy każdym z wymienionych kryteriów według wskazanej 
obok skali.  

1. Konstrukcja (0-10): ..................................................................................................................  

2. Strona językowa (0-10): ...........................................................................................................  

3. Strona edytorska* (0-5): .......................................................................................................... 

4. Aparat naukowy** (0-10): ………………………………………………………………… 

5. Wykorzystanie źródeł (0-15): .............................................................................................. 

6. Wykorzystanie literatury (0-10): ........................................................................................... 

7. Zastosowane metody badawcze (0-10): ................................................................................ 

8. Ocena wniosków i postulatów (0-10): .................................................................................. 

Łączna liczba punktów z pozycji 1-8:…………………………………………………………. 

Imię i nazwisko recenzenta: .........................................................................................................  

Data i podpis recenzenta: .............................................................................................................  

*ocenie podlega prawidłowe skonstruowanie spisu treści, przypisów, bibliografii oraz podpisów i 
spisów aneksów, tabel, ilustracji 
** ocenie podlega merytoryczna strona przypisów i bibliografii 



 

 

Załącznik 3  

 
Arkusz oceny pracy 

w Konkursie o Nagrodę im. Kazimierza Tymienieckiego 
dla autora najlepszej pracy licencjackiej napisanej i obronionej w dyscyplinie historia na 

Wydziale Historii UAM w Poznaniu 

 
 

Autor pracy: .................................................................................................................................  

Tytuł recenzowanej pracy: ...........................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………… 

Proszę o podanie oceny punktowej przy każdym z wymienionych kryteriów według wskazanej 
obok skali.  

1. Konstrukcja (0-5): .....................................................................................................................  

2. Strona językowa (0-8): ..............................................................................................................  

3. Strona edytorska* (0-5): ........................................................................................................... 

4. Aparat naukowy** (0-10): …………………………………………………………………. 

5. Wykorzystanie literatury oraz źródeł (0-15): ............................................................................ 

6. Zastosowane metody badawcze (0-10): .................................................................................... 

7. Ocena wniosków i postulatów (0-7): ......................................................................................... 

Łączna liczba punktów z pozycji 1-7:………………….………………………………………... 

Imię i nazwisko recenzenta: ..........................................................................................................  

Data i podpis recenzenta: .............................................................................................................. 

*ocenie podlega prawidłowe skonstruowanie spisu treści, przypisów, bibliografii oraz podpisów i 
spisów aneksów, tabel, ilustracji 
** ocenie podlega merytoryczna strona przypisów i bibliografii 

 

 

 



 

 

Załącznik 4 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
922) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Historyczne – 
oddział w Poznaniu oraz Wydział Historyczny UAM moich danych osobowych w celach 
związanych z przystąpieniem do Konkursu im. K. Tymienieckiego. 
 

 
…………………………………………………...………………………………………….…..

……………………., 
imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 
 

 
 
Klauzula informacyjna: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu im. K. Tymienieckiego jest Polskie 
Towarzystwo Historyczne – oddział w Poznaniu oraz Wydział Historii UAM z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań. 
2. Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Poznaniu oraz Wydział Historii UAM gromadzi i 
przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu im. K. Tymienieckiego na podstawie i w granicach przepisów 
prawa, wyłącznie w celu przeprowadzenia i udokumentowania konkursu, w tym upublicznienia jego wyników za 
pośrednictwem tradycyjnych i cyfrowych środków przekazu, oraz w celach sprawozdawczych. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu mogą zostać udostępnione przez Polskie Towarzystwo Historyczne – 
oddział w Poznaniu oraz przez Wydział Historii UAM innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań 
wymienionych w pkt. 2. Towarzystwo oraz Wydział nie gromadzą, nie przetwarzają i nie udostępniają danych 
osobowych w celach marketingowych oraz przeprowadzania jakichkolwiek badań i analiz niezwiązanych z 
organizacją konkursu. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji zadań wymienionych w pkt. 2, a po 
jego upływie przez czas wymagany przez inne przepisy prawa. 
5. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania 
ich usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania i przekazywania innym podmiotom. 
 
 
…………………………………..    
 ……………………………………….. 
                       (data)                             …….podpis uczestnika konkursu 
 
 
Oświadczam ponadto, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu im. K. Tymienieckiego oraz 
akceptuję jego zapisy.  
 
 
…………………………………..    
 ……………………………………….. 



 

 

                       (data)                             ……..podpis uczestnika konkursu 
  
 
 
 
 
 

Załącznik 5 

 
OŚWIADCZENIE PROMOTORA 

O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 
r., poz. 922)  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo 
Historyczne – oddział w Poznaniu oraz Wydział Historii UAM moich danych osobowych w 
celach związanych z realizacją Konkursu im. K. Tymienieckiego. 
 

 
…………………………………………………...………………………………………….…..

…………………………, 
imię i nazwisko promotora  

 
 
Klauzula informacyjna: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu im. K. Tymienieckiego jest Polskie 
Towarzystwo Historyczne – oddział w Poznaniu oraz Wydział Historyczny UAM z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań. 
2. Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Poznaniu oraz Wydział Historii UAM gromadzi i 
przetwarza dane osobowe promotorów na podstawie i w granicach przepisów prawa, wyłącznie w celu 
przeprowadzenia i udokumentowania konkursu, w tym upublicznienia jego wyników za pośrednictwem 
tradycyjnych i cyfrowych środków przekazu, oraz w celach sprawozdawczych. 
3. Dane osobowe promotorów mogą zostać udostępnione przez Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w 
Poznaniu oraz Wydział Historyczny UAM innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań wymienionych 
w pkt. 2. Towarzystwo oraz Wydział nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych w celach 
marketingowych oraz przeprowadzania jakichkolwiek badań i analiz niezwiązanych z organizacją Konkursu. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji zadań wymienionych w pkt. 2, a po 
jego upływie przez czas wymagany przez inne przepisy prawa. 
6. Każdemu Promotorowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych, ich korekty, zażądania ich usunięcia 
bądź ograniczenia ich przetwarzania i przekazywania innym podmiotom. 
 
 
…………………………………..    
 ……………………………………….. 
                       (data)                               podpis promotora 
 
 
Oświadczam ponadto, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu im. K. Tymienieckiego oraz 



 

 

akceptuję jego zapisy.  
 
 
…………………………………..    
 ……………………………………….. 
                       (data)                              podpis promotora 
  
 
 
 
 
 
 


