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Konkurs na najlepsze prace dyplomowe  magisterską i doktorską z zakresu 
diagnostyki edukacyjnej  

 

 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej informuje, że  termin 
składania prac biorących udział w IV edycji  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
magisterską i doktorską z zakresu diagnostyki edukacyjnej (obronione w latach 2019–2021) 
upływa 10 października 2021 roku.  

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o diagnostyce edukacyjnej jako subdyscyplinie 
pedagogiki, jej teorii oraz praktycznych zastosowaniach. Diagnostyka edukacyjna to 
rozwijająca się nauka o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się. 

Od przeszło ćwierć wieku organizowane są doroczne konferencje diagnostyki edukacyjnej. Na 
najbliższej, międzynarodowej XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zamierzamy 
nagrodzić najlepsze prace magisterską i doktorską z zakresu diagnostyki edukacyjnej 
zgłoszone do IV edycji Konkursu. 

Zwycięstwo w Konkursie wiązać się będzie z nagrodą pieniężną, której wysokość ustali Kapituła 
Konkursu. W IV edycji Konkursu dla każdego laureata przewiduje się nagrodę pieniężną 
w wysokości  3000–5000 zł (o wysokości przyznanej nagrody zadecyduje Kapituła) oraz 
wystąpienie w sesji plenarnej na międzynarodowej XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, 
podczas której zaprezentuje wybrane aspekty nagrodzonej pracy.    

Szczegółowe informację o regulaminie Konkursu można znaleźć na stronie internetowej PTDE 
ptde.org w zakładce Konkursy. 

Prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie. 

 

Z wyrazami szacunku 

Załącznik: Regulamin Konkursu 

Kraków, 22 maja 2021 roku 

 

Przewodniczący ZG PTDE 

 

                                                                                                                   dr Henryk Szaleniec 



 

Regulamin 
Konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterską i doktorską  

z zakresu diagnostyki edukacyjnej 
 

 
§ 1. Cele Konkursu 

Celem Konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterską i doktorską z zakresu 
diagnostyki edukacyjnej (zwanego dalej Konkursem) jest upowszechnianie wiedzy 
o diagnostyce edukacyjnej  jako subdyscyplinie pedagogiki, jej teorii oraz praktycznych 
zastosowaniach. 

§ 2. Organizator 
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej  
z siedzibą w Krakowie. 

§ 3. Przedmiot konkursu 
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych 

magisterskiej i doktorskiej związanych z diagnostyką edukacyjną w Polsce.  
2. Przez pojęcie pracy dyplomowej należy rozumieć pracę magisterską lub doktorską.  
3. W kryteriach oceny prac nadesłanych na Konkurs uwzględniana będzie, poza 

aspektem merytorycznym, także oryginalność podejścia do zagadnienia oraz 
możliwości wykorzystania w praktyce wniosków z przeprowadzonych badań 
empirycznych.  

 
§ 4. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy absolwenci studiów 
magisterskich oraz doktoranci szkół wyższych i instytutów naukowych w Polsce, 
którzy obronili swoją pracę dyplomową w latach 2019–2021. Prace dyplomowe mogą 
być zgłaszane do Konkursu przez ich autorów lub promotorów.  

2. Zgłoszenie pracy powinno zawierać następujące załączniki:  
 

2.1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji dwustronnie wydrukowanej 
i na trwale zszytej (w formacie A-4) oraz w wersji elektronicznej.  

2.2. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do Konkursu, którego wzór 
w wersji elektronicznej znajduje się na stronie PTDE: www.ptde.org.  

2.3. Treść wszystkich recenzji pracy w postaci ich potwierdzonych kserokopii.  
Zaświadczenie z właściwego dziekanatu szkoły wyższej lub instytutu 
naukowego, potwierdzające termin obrony pracy i uzyskaną z niej ocenę 
końcową. 

 
§ 5. Kapituła Konkursu 

1. Prace nadesłane na Konkurs ocenia Kapituła.  
2. Kapitułę każdorazowo powołuje Zarząd Główny PTDE. 
3. Wyniki Konkursu ogłasza Przewodniczący Kapituły. Termin ogłoszenia wyników 

podawany jest do publicznej wiadomości przez Zarząd Główny PTDE w momencie 
uruchomienia każdej kolejnej edycji Konkursu. 

 
 

http://www.ptde.org/
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§ 6. Nagrody 
1. Wysokość funduszu nagród ustala Zarząd Główny PTDE przed uruchomieniem każdej 

edycji Konkursu.  
2. Przewiduje się przyznanie jednej nagrody w każdej kategorii konkursowej (praca 

magisterska, praca doktorska). 
Kapituła zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub do nieprzyznania 
nagrody, jeśli nadesłane prace nie będą spełniały kryteriów określonych w § 3 
niniejszego regulaminu.  

3. Prace laureatów, za ich zgodą, zostaną opublikowane w obszernych fragmentach na 
stronie PTDE i/lub w wersji skróconej do formy referatu w publikacji konferencyjnej.  

 
  

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Laureaci Konkursu mają prawo do negocjowania formy publikacji wyróżnionej pracy, 

zgodnie z zasadami określonymi ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz 
informacji o Laureatach Konkursu, a także ustalonych z nimi fragmentów 
wyróżnionych prac.  

 
3. Materiały przekazane organizatorowi Konkursu przez jego uczestników nie podlegają 

zwrotowi. 
 

4. Wszystkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie organizatora: 
www.ptde.org. 

 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wątpliwości i sporów wynikłych 
w procesie stosowania niniejszego Regulaminu.  
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