edycja 2020
1.

odpowiedzi na pytania

Pod koniec października roku 2019 obroniłam swoją pracę magisterską na Uniwersytecie w
Stuttgarcie. Czy jako student zagranicznej uczelni mogę uczestniczyć w konkursie? Jeśli tak, to w
jaki sposób mogę to zrobić?

Odpowiedź:
Niestety nie.
Zgodnie z § 1 Regulaminem Konkursu DYPLOM ROKU „Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego
„DYPLOM ROKU” przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt
dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera
architekta”.
2.

Zostałem nominowany przez Dziekan uczelni do zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu
DYPLOM ROKU. Po przeczytaniu regulaminu konkursu chciałbym potwierdzić, że do zgłoszenia
do I etapu wystarczy skrótowe opracowanie przesłane wyłącznie w wersji elektronicznej? Wobec
tego oryginalne plansze byłyby dostarczone dopiero po kwalifikacji do III etapu? Na jaki adres
kierować zgłoszenie? Warszawskiego SARP-u? Czy zgłoszenie do I etapu leży po stronie uczelni?

Odpowiedź:
Tak, do I etapu wystarczy skrótowe opracowanie przesłane wyłącznie w wersji elektronicznej.
Tak, oryginalne plansze powinny być dostarczone dopiero po kwalifikacji do III etapu.
Zgłoszenie do I etapu należy kierować pod adres mailowy podany przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez
właściwy Oddział SARP. Proszę w tej sprawie skontaktować się z Oddziałem SARP, z którym współpracuje
Uczelnia.
Zgodnie z § 4. pkt. 2 Regulaminu Konkursu DYPLOM ROKU uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do
Konkursu na Etapie 1 są:
– Promotor,
– Recenzent,
– Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych,
– Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac
dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta,
– Dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą Promotora.
Proszę ustalić w Dziekanacie jaką formę preferuje Uczelnia.
3.

Czy termin zakończenia etapu 1 (30.03.2020) jest także ostatecznym terminem składania prac
konkursowych?

Odpowiedź:
Prosimy o kontakt w sprawie terminu przyjmowania zgłoszeń z właściwym Oddziałem SARP.
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."
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4.

odpowiedzi na pytania

Chciałabym dopytać o informację do kiedy można przesyłać pracę, aby nie przegapić możliwości
wzięcia udziału w konkursie. Gdyż widziałam, że każda z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów
SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych. Interesuję mnie
oddział w Gdańsku.

Odpowiedź:
Prosimy o kontakt w tej sprawie z SARP Oddział Wybrzeże.
5.

Zwracam się z pytaniem dotyczącym karty zgłoszenia uczestnictwa do Dorocznej Nagrody im.
Zbyszka Zawistowskiego "DYPLOM ROKU". Chciałam zgłosić swoją pracę dyplomową sama za
zgodą promotora. Czy to oznacza, że w pierwszej rubryce (uczelnia zgłaszająca) nic nie wpisuję?
Dodatkowo, czy "pisemna zgoda promotora" oznacza po prostu podpis w polu nr 10 na karcie
zgłoszeniowej?

Odpowiedź:
Prosimy wpisać nazwę uczelni, również w sytuacji, kiedy uczestnik zgłasza się indywidualnie.
Podpis Promotora złożony na karcie kwalifikacyjnej jest równoznaczny z pisemną zgodą na udział w konkursie.
6.

Nie mogę doczytać się terminu składania prac, czy można dowiedzieć się kiedy on mija? Chodzi
mi o Warszawę.

Odpowiedź:
Termin ogłasza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez właściwy Oddział SARP. Proszę się skontaktować w
Oddziałem Warszawskim SARP.
7.

Czy został już ustalony ostateczny termin składania zgłoszeń do I etapu konkursu wraz ze
skrótowymi opracowaniami w Krakowskim oddziale SARP? Czy opracowania skrótowe należy
przekazać tylko w formie elektronicznej?

Odpowiedź:
Tak, zgłoszenie do 1. etapu należy przekazać tylko w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez
Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez właściwy Oddział SARP.
Proszę o kontakt w sprawie terminu z SARP Oddział Kraków.
8.

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej i chciałabym wziąć udział w
konkursie Dyplom Roku. Regulamin mówi: § 3.3. Tematem zgłoszonej pracy winno być zadanie
projektowe opracowane przez jednego dyplomanta. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół
autorski dyplomantów dopuszcza się warunkowo w uzasadnionych przypadkach. Swój projekt
dyplomowy przygotowałam razem z kolegą. Jest to projekt urbanistyczno-architektoniczny o
powierzchni 35 ha. Czy nasz projekt może wystartować w konkursie jako praca grupowa?

Odpowiedź:
Nie ma przeciwskazań w zgłoszeniu pracy wykonanej przez dwie osoby w uzasadnionych wypadkach. Proszę
dołączyć uzasadnienie do Państwa zgłoszenia, w którym należy podać dane obojga autorów.
Decyzję w sprawie zakwalifikowania pracy grupowej do konkursu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana
przez właściwy Oddział SARP.
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9.

odpowiedzi na pytania

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym konkursu. Jaka data stanowi ostateczny termin składania
prac (etap 1) w Krakowie? Uprzejmie proszę także o informację dotyczącą maila do Sekretarza
Komisji Kwalifikacyjnej w Krakowie. Proszę także o udzielenie mi informacji dotyczących
regulaminu. Co dokładnie należy rozumieć przez złożenie "skrótowego opracowania" pracy - czy
rysunki zawarte na dwóch planszach w formacie B1 muszą być w oryginalnej skali? (jeśli nie wiązałoby się to wówczas z koniecznością ponownego stworzenia plansz na rzecz konkursu, na
których umieścić należałoby -przykładowo- najistotniejsze rzuty, przekroje, wizualizacje itp.),
czy może obowiązujące plansze winny być jedynie dwiema wybranymi, najlepszymi w mojej
ocenie planszami przedstawiającymi projekt (jego najistotniejszą część).

Odpowiedź:
Prosimy o kontakt w sprawie terminu oraz adresu mailowego sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej z SARP Oddział
Kraków.
Zakres skrótowego opracowania pracy dyplomowej zależy od decyzji uczestnika. Proponujemy skonsultować tę
sprawę z Promotorem.
10. Chcąc zgłosić pracę do konkursu jako dyplomant należy przedłożyć pisemną zgodę promotora. Z
racji tego, że do pierwszego etapu kandydaci przesyłają prace w formie mailowej, czy pisemna
zgoda powinna być zeskanowanym arkuszem formatu A4 z podpisem promotora? Czy istnieje
jakiś gotowy formularz takiej zgody czy wystarczy stworzenie takiego arkusza, podpisanie go
przez promotora, zeskanowanie i przesłanie?
Odpowiedź:
Zgoda Promotora jest wyrażona poprzez podpis złożony na karcie zgłoszenia uczestnictwa, która jest
załącznikiem do Regulaminu Konkursu. Skan tej karty ze złożonymi na niej podpisami jest niezbędnym
warunkiem zgłoszenia udziału w konkursie.
11. Mam pytanie odnośnie regulaminu składania prac. Czy jeśli obroniłam dyplom magisterski w
lutym 2020 roku, to czy mogę wziąć udział w tegorocznej - 2020 edycji konkursu? Czy muszę
czekać do przyszłego roku?
Odpowiedź:
Tak, musi Pani zaczekać do przyszłego roku.
12. Czy w przypadku przejścia do trzeciego etapu niezbędna jest obecność i własna prezentacja
pracy?
Odpowiedź:

Tak, osobista prezentacja jest warunkiem koniecznym.
13. Chciałam zapytać o formę zgłoszenia. Kto zgłasza prace dyplomową? Czy działa to w taki
sposób, że uczelnia wybiera najlepsze projekty i sama je wyłania i wysyła? Czy każdy z
kandydatów chcący wziąć udział w konkursie musi zrobić to sam?
Odpowiedź:

Obie formy są dopuszczalne, zależy to od danej uczelni. Proszę skontaktować w tej sprawie z
Promotorem i zapytać, czy chce rekomendować Pani pracę do konkursu. To jest warunek konieczny.

edycja 2020

odpowiedzi na pytania

