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1. Dotyczy daty obronionych prac na konkurs 

Do Konkursu mogą̨ być ́ zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach 
kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim 
poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej 
danego Wydziału Architektury. 
Czy to oznacza, że dyplomy z roku akademickiego 2021/2022 nie będą przyjmowane? Rok konkursu to 
2022, rok akademicki poprzedzający to 2020/2021.   
Lepiej napisać jaki rok akademicki może brać udział. 

Odpowiedź: 
Będą przyjmowane dyplomy tylko z roku akademickiego 2020/2021. 
 

2. Jak co roku absolwenci naszej Uczelni będą uczestniczyć w konkursie Dyplomy Roku. Moje pytanie jest 
następujące: czy istnieje graniczna data Egzaminu Dyplomowego, a co za tym idzie data na Dyplomie? Czy 
data widniejąca na Dyplomie powinna obejmować 2021 rok, czy istotne jest przyporządkowanie do roku 
akademickiego? Zdarzają się przypadki, szczególnie w pandemii, że Egzamin Dyplomowy odbył się na 
początku 2022 roku. 

Odpowiedź: 
Dyplomantów, którzy obronili pracę magisterską w roku 2022 zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym 
roku. 
 
 
3. W jakim terminie najwcześniej można wysłać zgłoszenie pracy dyplomowej? Bardzo prosiłabym też o 

podanie maila, na którego powinien być przesłany projekt w przypadku zgłoszenia do oddziału SARP w 
Poznaniu? 

Odpowiedź: 
Prosimy o kontakt w tej sprawie z Oddziałem SARP w Poznaniu. 
tel. +48 61 852 00 20, mail: poznan@sarp.org.pl 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 4. pkt. 1. "Zgłaszanie prac do Konkursu jest możliwe tylko na Etapie 1 – bezpośrednio do Komisji 
Kwalifikacyjnej odpowiedniej dla danego Oddziału SARP." 
§ 6. pkt. 1. "Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez dyplomantów 
wskazanych przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie następuje na ręce Sekretarza 
Komisji Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział SARP. Prace muszą posiadać także skan 
Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w 
harmonogramie Konkursu. Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania 
prac konkursowych. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane." 
 
4. Czy do konkursu Dyplom Roku można zgłaszać także obronione prace inżynierskie. 
Odpowiedź: 
W konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” mogą brać udział jedynie 
dyplomy magisterskie. 
 
5. Przy skróconym opracowaniu dyplomu, jaka jest dopuszczalna długość opracowania tekstowego i ilość 

plansz graficznych)? Oraz w przypadku samodzielnego zgłaszania dyplomu, gdzie powinno się wysłać pliki 
i w jakiej formie (czy w formie linku do we transfer będzie w porządku?) 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 7. pkt. 1. Praca zgłaszana do Konkursu w Etapie 1 i 2 składa się na ze skrótowego opracowania zawierającego 
autorską prezentację pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu zawierającą wyselekcjonowany materiał 
obejmujący najistotniejsze jej aspekty opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100x70 cm) w 
układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4 – zawarty w pliku o 
pojemności nie większym niż 15 MB.    

§ 6. pkt. 1. Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez dyplomantów 
wskazanych przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie następuje na ręce Sekretarza 
Komisji Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział SARP. Prace muszą posiadać także skan 
Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w 
harmonogramie Konkursu. Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania 
prac konkursowych. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o kontakt w tej sprawie z odpowiednim co do lokalizacji Pani uczelni Oddziałem SARP. 

 

6. Zapytanie w sprawie sposobu wysyłania prac do Komisji.  

Moja uczelnia nominowała kilka prac do wysłania na konkurs, czy w takim wypadku to uczelnia powinna 
zebrać wszystkie prace i przesłać je do wskazanej Komisji Kwalifikacyjnej, czy też każdy student przesyła prace 
samodzielnie bez udziału uczelni? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 6. pkt. 1. 
Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez dyplomantów wskazanych 
przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie następuje na ręce Sekretarza Komisji 
Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział SARP. Prace muszą posiadać także skan Karty 
Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie 
Konkursu. Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania prac 
konkursowych. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

7. Czy w razie indywidualnego zgłoszenia pracy należy wypełniać pole odnośnie uczelni zgłaszającej w 
załączniku nr 2?  

Odpowiedź: 
W przypadku samodzielnego zgłoszenia pracy dyplomowej w załączniku nr 2 proszę nie wypełniać pola nr 1, 
informacje dotyczące uczelni i wydziału, który Pan ukończył należy umieścić w polu nr 3. 
 

8. Czy w razie indywidualnego zgłoszenia pracy należy wypełniać pole odnośnie uzasadnienia zgłoszenia pracy? 
(Dyplomantowi jako jedynej jednostce zgłaszającej nie wypada wypełniać tej części). Czy powinien wypełnić 
ją w takim razie promotor, mimo że nie jest osobą zgłaszającą?  

Odpowiedź: 
W przypadku samodzielnego zgłoszenia do konkursu, krótkie uzasadnienie zgłoszenia do Nagrody Roku może 
zostać przygotowane zarówno przez Promotora pracy jak i samodzielnie. Pole nr 7 w załączniku nr 2 należy 
wypełnić. 
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9. Czy w razie zgłoszenia indywidualnego, dyplomant do etapu trzeciego jest jedyną osobą reprezentatywną i 
nie jest wymagany kontakt z uczelnią?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 8. pkt. 2 
Prace konkursowe oceniane są w trzech etapach: 

(…) 

– Etap 3 – Sąd Konkursowy w obecności zaproszonych dyplomantów, po wysłuchaniu prezentacji i 
przeprowadzeniu dyskusji nad każdą z 25 prac dokonuje wyboru Nagrody oraz wyróżnień 
regulaminowych. 

. 
10. Czy w przypadku samodzielnego zgłoszenia istnieje wzór na pisemną zgodę promotora na udział w 
konkursie? 
 
Odpowiedź: 
Zgoda promotora na udział w konkursie powinna być wyrażona w formie podpisu Promotora na Karcie 
Zgłoszenia Uczestnictwa. 

 

11. Na jaki adres mailowy powinnam przesłać swoje zgłoszenie, jeśli jestem absolwentką Politechniki 
Wrocławskiej? Czy pytanie to należy kierować bezpośrednio do wrocławskiego Oddziału SARP? 
 
 
Odpowiedź: 
Prosimy o kontakt w tej sprawie z Oddziałem SARP we Wrocławiu. 
tel. +48 61 852 00 20, mail: wrocław@sarp.org.pl, tel. 71 343 19 28  
 
12. Czy w 1 etapie konkursu uczestnik powinien przesłać jedynie skrócony opis pracy, 2 plansze o wymiarach 
100x70cm i kartę zgłoszenia uczestnictwa? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 7. pkt. 1. Praca zgłaszana do Konkursu w Etapie 1 i 2 składa się na ze skrótowego opracowania zawierającego 
autorską prezentację pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu zawierającą wyselekcjonowany materiał 
obejmujący najistotniejsze jej aspekty opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100x70 cm) w 
układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4 – zawarty w pliku o 
pojemności nie większym niż 15 MB.    

§ 6. pkt. 1. Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez dyplomantów 
wskazanych przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie następuje na ręce Sekretarza 
Komisji Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział SARP. Prace muszą posiadać także skan 
Karty Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w 
harmonogramie Konkursu. Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania 
prac konkursowych. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
13. Jaki jest termin składania prac do etapu I do konkursu "Dyplom Roku"? Czy taka pracę mogę złożyć sama 
jako absolwent czy musi zostać wysłana przez uczelnię?  
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Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu: 
§ 3. pkt. 1. 
1. Konkurs Dyplom Roku jest konkursem, składającym się z 3 etapów: 

– Etap 1 – Komisja Kwalifikacyjna, powołana w Oddziałach SARP, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia do 
Konkursu, zawierające skrótowe opracowanie oraz skan podpisanej Karty Zgłoszenia 
Uczestnictwa. Komisja, w przypadku większej liczby prac, może zorganizować prezentację 
autorską wstępnie wyselekcjonowanych prac. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listy prac 
nominowanych w Oddziałach SARP do 2 Etapu i przesyła wraz ze skrótowymi 
opracowaniami, na ręce Sekretarza Sądu Konkursowego, listę prac oraz oryginały Kart 
Zgłoszenia Uczestnictwa nominowanych prac. 

W załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu ustalono termin rozpoczęcia Etapu 1 konkursu – „Powołanie 
Komisji Kwalifikacyjnych we właściwych Oddziałach SARP, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń” 20.04.2022 r. 

§ 6. pkt. 1. 
Składanie prac konkursowych w formie skrótowych opracowań w Etapie 1 przez dyplomantów wskazanych 
przez uprawnionych do udzielania rekomendacji lub samodzielnie następuje na ręce Sekretarza Komisji 
Kwalifikacyjnej na adres mailowy wskazany przez dany Oddział SARP. Prace muszą posiadać także skan Karty 
Zgłoszenia Uczestnictwa. Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie określonym w harmonogramie 
Konkursu. Każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału SARP określa i ogłasza termin składania prac 
konkursowych. Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Prosimy o kontakt w tej sprawie z odpowiednim co do lokalizacji Pani uczelni Oddziałem SARP. 

 
14. W jakim formacie mam przygotować plansze. Jeżeli będą w formacie 100x70 cm lecz w rozdzielczości 75 
dpi to nie będą za bardzo wyraźne. Czy mam zmniejszyć plansze do A3? 
 
Odpowiedź: 
Podana rozdzielczość plansz jest minimalna. Istotnym parametrem, którego nie można przekroczyć jest 15 
MB  (dla całości materiałów zgłaszanych w 1. etapie). 
Warto przygotować dwie plansze skrótowego opracowania w rozdzielczości 300 dpi w związku ewentualnością 
druku plansz na wystawę pokonkursową, a następnie zmniejszyć rozdzielczość do 75 dpi na potrzeby 
zgłoszenia do 1. etapu konkursu. 
 
15. Do kiedy należy składać prace konkursowe i na jakiego maila (Oddział Warszawski). Kolejne pytanie, czy 
Kartę zgłoszenia uczestnictwa poza skanem drogą mailową należy dostarczyć jako oryginał do oddziału SARP 
w Warszawie? 
 
Odpowiedź: 
Prosimy o kontakt w tej sprawie z Oddziałem Warszawskim SARP. 
tel. +48 61 852 00 20, mail: biuro@sarp.warszawa.pl, tel. 22 826 74 39 
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