
Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania Nagrody imienia Tadeusza Tertila 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

PRACY DYPLOMOWEJ1 DO NAGRODY IMIENIA TADEUSZA TERTILA 

 

 

INFORMACJE O PRACY DYPLOMOWEJ ZGŁASZANEJ DO NAGRODY 

Rodzaj pracy dyplomowej *) Licencjacka   

Inżynierska   

Magisterska   

Kategoria2 *) Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska  

Najlepsza praca magisterska  

Podkategoria3  

Dziedzina nauki/sztuki4   

Tytuł pracy dyplomowej  

 

 

Tematyka pracy dyplomowej  

Obroniona w roku akademickim  

 

*) proszę zaznaczyć właściwe znakiem X 

 

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA PRACY DYPLOMOWEJ DO NAGRODY (OPINIA UCZELNI): 

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

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

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

 

Do zgłoszenia dołączamy5: 

 jeden egzemplarz pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody - w wersji elektronicznej w 

formacie PDF zapisanej na nośniku cyfrowym. 

Uwaga: Zapis elektroniczny zgłaszanej do nagrody pracy dyplomowej musi być anonimowy, tj. dane autora pracy, 

promotora, uczelni, wydziału, kierunku, itp. powinny zostać usunięte z treści i być wpisane wyłącznie w Formularz 

zgłoszenia. Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać jedynie: tytuł pracy i rok wykonania. 

 

 
1 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 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 
2 Kategoria: „Najlepsza praca licencjacka lub inżynierska” lub Kategoria „Najlepsza praca magisterska”. 
3 Podkategoria: 

1) dziedziny nauki/sztuki obejmujące:  

a) dziedzinę nauk humanistycznych lub  
b) dziedzinę nauk społecznych,  

2) w jednej z pozostałych dziedzin nauki/sztuk 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. 

4 dziedziny nauki/sztuki wymienione 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. 
5 Zaznaczyć właściwe. 
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 klauzule informacyjne podpisane przez Absolwenta (autora pracy dyplomowej zgłaszanej do 

nagrody)/ promotora tej pracy dyplomowej/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Uczelni. 

 

INFORMACJE O ABSOLWENCIE (AUTORZE PRACY DYPLOMOWEJ) 

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres poczty elektronicznej  

 

Oświadczenia Absolwenta  

 

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie przez Uczelnię do Nagrody imienia Tadeusza Tertila pracy 

dyplomowej mojego autorstwa. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania tej Nagrody i akceptuję jego 

warunki. 

3. Zobowiązuje  się  do zawarcia umowy o nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie 

zezwolenie na wykorzystanie nagrodzonej pracy dyplomowej mojego autorstwa, w zakresie 

niezbędnym do jej opublikowania na stronach internetowych Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu 

Tarnowskiego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski moich danych 

osobowych tj. imienia i nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a także podawanie przez 

te podmioty do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska, w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem postępowania w sprawie przyznania nagrody imienia Tadeusza 

Tertila - w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 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). 

 

 

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

Miejscowość i data                          Podpis Absolwenta 
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INFORMACJE O PROMOTORZE PRACY DYPLOMOWEJ 

Imię i nazwisko 

 

 

Tytuł zawodowy/stopień naukowy 

 

 

 

Oświadczenia Promotora pracy dyplomowej 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania Nagrody imienia Tadeusza 

Tertila i akceptuję jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski moich danych 

osobowych tj. imienia i nazwiska oraz tytułu zawodowego/stopnia naukowego, a także podawanie 

przez te podmioty do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska, w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem postępowania w sprawie przyznania nagrody imienia Tadeusza 

Tertila - w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 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). 

 

 

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

Miejscowość i data                       Podpis Promotora 

 

 

 

INFORMACJE O UCZELNI 

Nazwa i adres  

 

 

Dane kontaktowe  

 

 

 

Niniejszym Uczelnia oświadcza, że zgłasza ww. pracę dyplomową do Nagrody imienia Tadeusza 

Tertila i jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie tej pracy przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat 

Tarnowski na ich stronach internetowych. 

 

 

………………………………..  

Miejscowość i data 

 

……………………………………….. 

Podpis oraz pieczęcie osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni  

 


