
Regulamin Konkursu Stargardzkiej Izby Gospodarczej na Najlepszą Pracę Dyplomową 
wśród uczelni zrzeszonych w SIG. 
 
XII EDYCJA  – ROK AKADEMICKI 2021/2022 
 
Cel konkursu: 

 Wyróżnienie twórczych i kreatywnych postaw studentów w trakcie przygotowywania pracy 
dyplomowej 

 Promowanie rozwoju karier zawodowych studentów i absolwentów z regionu Stargardu 
 Promowanie rozwoju firm i organizacji z regionu stargardzkiego 
 Rozwijanie zainteresowań w obszarze ekonomii i zarządzania 

 
Grupa docelowa: 

 Studenci ostatnich semestrów I stopnia Uczelni zrzeszonych w Stargardzkiej Izbie Gospodarczej. 
 Do konkursu może przystąpić student, którego praca została obroniona w roku akademickim 

2021/2022  na ocenę bardzo dobrą lub dobrą i uzyskała rekomendację promotora. 
 

Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać: 
 Jasno określony problem badawczy 
 Określenie podmiotu lub podmiotów badanych 
 Studia literaturowe w danej dziedzinie 
 Wykorzystanie odpowiednich metod badawczych w badaniach empirycznych 
 Nowatorstwo oraz innowacyjne autorskie rozwiązania 

 
Kryteria oceny konkursowej zgłoszonych prac:  

 Teza pracy (pomysł, oryginalność) 
 Wybór metod badawczych 
 Struktura pracy 
 Oryginalny wkład w proponowane rozwiązania  
 Wykorzystana literatura 
 Preferowane prace o tematyce korelującej z problemami ekonomii i zarządzania firm 

zlokalizowanych na terenie regionu stargardzkiego 
 Preferowane prace z możliwością wykorzystania proponowanych rozwiązań w praktyce  

 
Praca powinna charakteryzować się przemyślaną i spójną konstrukcją: 

 Część teoretyczna – weryfikująca stan wiedzy na dany temat (oryginalność doboru literatury, 
korzystanie z 

 literatury obcojęzycznej) 
 Część analityczna prezentująca metody badawcze oraz wnioski  
 Konkluzja – zawierająca autorskie rozwiązania 

 
Kapituła Konkursu: 
Kapitułę Konkursu tworzy Rada Stargardzkiej Izby Gospodarczej i przedstawiciel/e Patrona Konkursu 
 
Zgłoszenia do konkursu może dokonać: 

 Uczelnia, po uzyskaniu zgody od Autora pracy. 
 Promotor, po uzyskaniu zgody od Autora pracy. 
 Student samodzielnie (Kapituła występuje do promotora lub Uczelni o rekomendację pracy). 

 
Nagroda: 
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną. Suma nagród wynosi 1000 zł.   
 
X II edycja konkursu: prace obronione w roku akademickim 2021/2022: 
Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 30 listopada 2022 ( formularz zgłoszenia wraz z 
egzemplarzem pracy należy złożyć w sekretariacie SIG, ul. Pierwszej Brygady 35 pokój 302, 73-110 
Stargard ). 
Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: podczas Gali Przedsiębiorczości, w I kwartale 2023 r. 


