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REGULAMIN 

Dorocznej Nagrody Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi 

za najlepszą pracę dyplomową 

z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej 
  

 

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 

 

 

§ 1 

1. Doroczna Nagroda Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w Łodzi, zwana dalej 

„Nagrodą”, przyznawana jest w trybie konkursu za najlepsze prace dyplomowe wykonane i 

obronione w poprzednim roku kalendarzowym na wyższej uczelni w województwie łódzkim, 

podejmujące problematykę: 

a) projektowania urbanistycznego,  

b) gospodarki przestrzennej,  

c) planowania przestrzennego,  

d) rewitalizacji lub rehabilitacji urbanistycznej.  

 

§ 2 

1. Liczbę i rodzaj kategorii, w których oceniane będą prace, każdorazowo określa Jury Konkursu.  

2. W każdej kategorii może być przyznana jedna nagroda oraz wyróżnienia.  

3. Prace zgłoszone do konkursu ocenia Jury Konkursu powołane przez Zarząd Oddziału TUP w 

Łodzi.  

 

§ 3 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Oddziału TUP w Łodzi na wniosek Jury Konkursu.  

 

§ 4 

1. Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:  

a) stopień przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych,  

b) zastosowana przez autora metoda pracy,  

c) wartość merytoryczna zastosowanego rozwiązania zadania projektowego lub sposobu 

przedstawienia zagadnienia stanowiącego temat pracy,   

d) wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnej działalności projektowej 

lub badawczej oraz znajomość zasad współpracy ze specjalistami różnych dziedzin.  
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II. ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU 

 

 

§ 5 

1. Ogłoszenie o warunkach konkursu, terminie i miejscu składania prac zamieszcza się na  

stronach internetowych Oddziału TUP w Łodzi (www.tup.org.pl w zakładce: Oddział w Łodzi) 

oraz rozsyła się drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną na łódzkie uczelnie kształcące w 

zakresie architektury,  urbanistyki, gospodarki przestrzennej oraz planowania i projektowania 

przestrzennego.   

 

§6 

1. Pracę dyplomową zgłasza do konkursu o Nagrodę jej promotor.   

2. Promotor w danym roku ma prawo zgłosić do konkursu do trzech prac dyplomowych 

wykonanych pod jego kierunkiem.   

 

§ 7 

1. Do konkursu może zostać zgłoszona dowolna liczba prac z jednej uczelni.  

2. Zgłoszone do konkursu o Nagrodę prace dyplomowe należy dostarczyć w terminie oraz w 

miejscu określonym w ogłoszeniu organizatora konkursu.   

3. Prace dyplomowe należy przekazać w formie elektronicznej (jako załącznik do wiadomości e-

mail lub na odrębnym nośniku).  

4. W przypadku wykonania w ramach pracy dyplomowej makiety lub modelu na konkurs należy 

przysłać jej zdjęcie lub obraz cyfrowy.  

5. Każda praca musi być dostarczona wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia, który stanowi 

załącznik 1 do Regulaminu (dopuszczalny jest wersja elektroniczna w postaci skanu 

dokumentu). 

6. Każdy autor pracy jest zobowiązany złożyć również podpisaną klauzulę RODO, która stanowi 

załącznik 2 do Regulaminu (dopuszczalna jest wersja elektroniczna w postaci skanu 

oświadczenia). 

 

 

III. JURY KONKURSU 

 

 

§ 8 

1. W skład Jury Konkursu wchodzą:   

a) przewodniczący – Prezes Oddziału TUP w Łodzi (lub  wskazany przez niego inny członek 

Zarządu Oddziału Łódzkiego TUP),  

b) trzy osoby będące członkami Oddziału TUP w Łodzi, w tym jedna jako sekretarz Jury 

Konkursu,  

http://(/
http://www.tup.org.pl/
http://www.tup.org.pl/
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c) na wniosek przewodniczącego dopuszcza się możliwość zwiększenia składu Jury Konkursu 

o dodatkowe osoby – zarówno będące członkami Oddziału TUP w Łodzi, jak i niezrzeszone 

w TUP, ale posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne/zawodowe w zakresie 

planowania przestrzennego.    

2. W skład Jury nie mogą wchodzić promotorzy prac zgłoszonych do konkursu o Nagrodę oraz 

członkowie rodzin promotorów i autorów prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu.  

3. Sposób pracy Jury Konkursu, w tym m.in. powołanie sekretarza określa przewodniczący na 

pierwszym posiedzeniu Jury.  

4. Członkowie Jury pełnią swe funkcje nieodpłatnie.  

  

 

IV. PRZYZNAWANIE NAGRODY 

 

 

§ 9 

Posiedzenia Jury Konkursowego zwołuje jego Przewodniczący.  

 

§ 10 

1. Opinie o wszystkich pracach, propozycję kategoryzacji oraz przypisania prac do 

poszczególnych Kategorii przygotowuje i zatwierdza Jury Konkursu.  

2. Wybór pracy, która otrzyma Nagrodę, odbywa się w drodze głosowania Jury Konkursu.   

3. Do ważności wyników głosowania wymagana jest obecność większości członków Jury, w tym 

przewodniczącego, a w przypadku jego losowej nieobecności, osoby przez niego 

upoważnionej.  

4. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego Jury Konkursu lub osoby przez niego upoważnionej.  

  

§ 11 

Na ostatnim posiedzeniu Jury Konkursu zatwierdza orzeczenie uzasadniające przyznanie Nagrody 

i ewentualnych wyróżnień oraz sporządza sprawozdanie z prac.  

 

§ 12 

Sprawozdanie z prac Jury wraz z orzeczeniem uzasadniającym przyznanie Nagrody i ewentualnych 

wyróżnień jest podpisywane przez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną i 

przekazywane do dokumentacji Oddziału TUP w Łodzi.  

 

§ 13 

Informacja na temat przyznanych Nagród i Wyróżnień będzie podana do publicznej wiadomości 

za pośrednictwem stron internetowych Oddziału TUP w Łodzi. Dodatkowo autorzy nagrodzonych 

lub wyróżnionych prac, promotorzy prac oraz uczelnie, w których prace zostały wykonane, zostaną 

powiadomieni o wynikach konkursu na Nagrodę droga pisemną lub mailową. 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 14 

1. Regulamin obowiązuje od konkursu na nagrodę TUP organizowanego za rok 2021.  

2. Informacja na temat przyznanych Nagród i Wyróżnień zostaną podane do publicznej 

wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Oddziału Towarzystwa Urbanistów 

Polskich w Łodzi. Ponadto laureaci Nagród i Wyróżnień zostaną powiadomieni oddzielnym 

pismem. 

3. Istnieje możliwość przyznania Nagród sponsorskich.   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA PRACY 

do Dorocznej Nagrody Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi za najlepszą pracę 

dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej 

 

Imię, nazwisko autora(ki) pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj pracy (magisterska, inżynierska, licencjacka): 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres Wydziału/ Instytutu oraz Uczelni na których została obroniona praca: 

………………………………………………………………………………………………… 

Data obrony pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe dyplomanta/dyplomantki pracy (telefon, adres e-mail, adres pocztowy): 

………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

Afiliacja promotora pracy: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ………..………………………………… 

Data i podpis osoby zgłaszającej pracę 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Oświadczenie RODO 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

oceny zgłoszonej pracy dyplomowej w Konkursie  organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów 

Polskich, Oddział w Łodzi, zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(RODO). 

 

 

………..………………………………… 

     Data i podpis osoby zgłaszającej pracę 

 

  


