STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WROCŁAW

REGULAMIN
DOROCZNEJ NAGRODY
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP
ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO

INŻYNIERSKI DYPLOM ROKU
2016 i 2017

uchwalony
przez Zarząd oddziału wrocławskiego SARP
w dniu 7 lutego 2012 (aktualizacja 29.04.2017)

do użytku wewnętrznego SARP

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
1. Doroczna Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oddziału wrocławskiego,
zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest za najlepsze prace dyplomowe absolwentom,
którzy uzyskali na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej tytuł zawodowy
inżyniera architekta. Tegoroczna edycja dotyczy dwóch ostatnich lat akademickich, czyli
prac obronionych w roku akademickim 2016/2017 oraz 2015/2016.
2. Nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział
wrocławski zwana jest Nagrodą SARP Wrocław Inżynierski Dyplom Roku.
§2
O Nagrodę mogą ubiegać się prace dyplomowe zgłaszane przez promotorów lub
studentów WA PWr.
2.
Komisję Kwalifikacyjną powołuje Zarząd Oddziału wrocławskiego SARP, w
porozumieniu z dziekanem ds. dydaktyki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
3.
Komisja Kwalifikacyjna składa się z prezesa lub wiceprezesa SARP o/Wrocław,
prodziekana ds. dydaktyki, przedstawiciela Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
oraz minimum dwóch przedstawicieli SARP, członków oddziału wrocławskiego nie
będących nauczycielami akademickimi, delegowanych przez Kolegium Sędziów
Konkursowych.
1.

§3
Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są
wyróżniające wartości architektoniczne i urbanistyczne zrealizowanego zadania
projektowego oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska
życia człowieka oraz spójność języka zapisu.
2.
Kryterium dodatkowym oceny prac w wyodrębnionej kategorii specjalnej jest
innowacyjność opracowanego zadania projektowego w danej kategorii lub problematyce
architektury.
3.
Tematem zgłoszonej pracy powinno być zadanie, które można opracować
kompleksowo i samodzielnie. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski
dyplomantów dopuszcza się jedynie w przypadkach wyjątkowych, podyktowanych
bardzo dużym zakresem opracowania pracy, niemożliwym do zrealizowania przez
jedną osobę.
1.

§4
1. Nagrody przyznaje Jury. Może ono również przyznać wyróżnienia i wyróżnienia w
kategorii specjalnej.
2. Przyznanie nagród i ewentualnych wyróżnień potwierdzane jest dyplomami. Wysokość
kwot przeznaczonych na Nagrody i ewentualne wyróżnienia Jury ustala w porozumieniu z
Prezydium Zarządu oddziału wrocławskiego SARP, w ramach przeznaczonych na ten cel
funduszy budżetowych.
II. JURY
§5
1. Do Jury wchodzą:
1) przewodniczący, którym jest prezes lub wiceprezes SARP o/Wrocław;
2) prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Architektury PWr;
3) przedstawiciel Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów;
4) przedstawiciele SARP, nie będący nauczycielami akademickimi, powoływani
każdorazowo przez Kolegium Sędziów Konkursowych.
2. Jury na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego.
3. Pracami Jury kieruje przewodniczący.
4. Prezydium Jury sprawuje swe funkcje od daty wyboru do czasu powołania nowego składu
Jury w roku następnym.

§6
1. Członkowie Jury są zobowiązani do brania czynnego udziału w posiedzeniach Jury oraz w
pracach ewentualnych zespołów roboczych, wyłonionych z grona członków Jury.
2. Członkowie Jury pełnią swe funkcje honorowo.
§7
W celu zapewnienia Jury sprawnej obsługi technicznej Prezydium Zarządu oddziału
wrocławskiego SARP może powołać każdorazowo sekretarza organizacyjnego, który
uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Jury, bez prawa głosu w sprawach
merytorycznych.
III. ZGŁASZANIE I PRZYJMOWANIE PRAC
§8
1. Każdy promotor może na swojej uczelni zgłosić do nominowania dowolną liczbę prac
dyplomowych.
2. Komisja Kwalifikacyjna nominuje do Nagród najwyżej 9 prac dyplomowych.
3. Nominowane prace dyplomowe zgłasza do Nagród promotor lub student.
4. Do pracy można dołączyć model lub jego fotografie. Mogą być one wykorzystane
wyłącznie podczas prezentacji pracy.
5. Inne niż wymienione powyżej sposoby przedstawienia prac nie są przewidziane.
6. Kolejność autorskiej prezentacji poszczególnych prac odbywa się zgodnie z
alfabetycznym układem nazwisk.
§9
1. Plansza wielkości A3 (złożona do A4), w układzie poziomym, zawierająca zestaw
plansz prezentowanych w trakcie obrony oraz wybrane przez autora dodatkowe
rysunki wyjaśniające przyjętą ideę muszą mieć na odwrocie czytelny napis: „Projekt
dyplomowy zgłoszony do Nagrody SARP Wrocław Inżynierski Dyplom Roku 2016 i
2017 ” oraz następujące dane:
1) temat pracy dyplomowej; rok akademicki obrony
2) imię i nazwisko dyplomanta;
3) tytuł/stopień naukowy lub zawodowy oraz imię i nazwisko promotora pracy
4) dane kontaktowe (tel., e-mail)
2.

Do każdej pracy musi być dołączona płyta CD zawierająca materiały w wersji
elektronicznej:
a)
Wszystkie plansze prezentowane w trakcie obrony w formatach JPG, nie
przekraczających 300kB każda (rozdzielczość 72dpi)
b)
Tekst opisu zawarty w pracy inżynierskiej. (*.doc)

3. Każda praca musi być oddzielnie zapakowana w kopertę formatu A4 i zawierać
czytelny napis: „Projekt dyplomowy zgłoszony do Nagrody SARP Wrocław Inżynierski
Dyplom Roku 2016 i 2017”
4.
Prace zgłoszone do Nagrody przyjmuje biuro SARP Wrocław w dniach zgodnych z
ogłoszeniem.
5.
Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę nastąpi na stronach internetowych SARP o/Wrocław
oraz Wydziału Architektury Pwr.
IV. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§ 10
1. Posiedzenia Jury zwołane są przez przewodniczącego.
2. Do obowiązków jury należy w pierwszej kolejności wyselekcjonowanie maksymalnie 9
prac Nominowanych i zawiadomienie studentów o terminie prezentacji.

§ 11
1. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród i ewentualnych wyróżnień po wysłuchaniu:
1) prezentacji prac przez ich autorów, w czasie nie dłuższym niż 5 min.;
2) opinii poszczególnych sędziów i ewentualnych specjalistów lub zaproszonych gości.
2. Na swym niejawnym posiedzeniu Jury, po wysłuchaniu prezentacji, podejmuje decyzje o
przyznaniu nagród i wyróżnień oraz zatwierdza orzeczenie uzasadniające przyznanie
Nagród i ewentualnych wyróżnień, a także sprawozdanie końcowe z przebiegu prac Jury.
§ 12
Wszystkie prace dyplomowe uczestniczące w konkursie otrzymują Dyplomy Nominacji
Nagrody SARP Wrocław Inżynierski Dyplom Roku.
§ 13
1. Wszystkie posiedzenia Jury są protokołowane.
2. Protokoły, po przyjęciu przez Jury, są podpisywane przez przewodniczącego Jury.
§ 14
1. Do ważności uchwał Jury wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby członków
Jury, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
2. Uchwały Jury zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
przeciwstawnych głosów decyduje głos przewodniczącego Jury.
3. Uchwały Jury w sprawie przyznania Nagród i ewentualnych wyróżnień są nieodwołalne i
obowiązujące.
§ 15
1. Decyzja o przyznaniu Nagród i ewentualnych wyróżnień podawana jest do publicznej
wiadomości na stronach SARP o/Wrocław oraz Wydziału Architektury PWr.
2. Prace nagrodzone i ewentualne prace wyróżnione prezentowane są w holu Wydziału
Architektury PWr.
3. Z prac Nominowanych do Nagród sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
V. FUNDUSZ NAGRÓD
§ 16
1. Podstawą do wydatków związanych z Nagrodami jest budżet ZO wrocławskiego SARP.
2. Do dokonywania wydatków, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, upoważniony jest
przewodniczący konkursu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Prace prezentowane na terenie Wydziału Architektury PWr. muszą być odebrane przez
autorów prac w uzgodnieniu z dziekanatem w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od
daty ogłoszenia Nagród.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 nieodebrane prace zostaną zwrócone
zgłaszającym studentom na ich koszt.
***

