Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
Z inicjatywy Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej, w roku 2018 Gmina Mosina zapoczątkowała
konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące tematyki gminnej.
Celem konkursu „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina” jest
podejmowanie

wśród

młodzieży

akademickiej

tematów

badań

interdyscyplinarnych

wzbogacających wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym
zakresie.
Zakres tematyczny prac może obejmować m.in.: turystykę i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina, prace
dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w tym również infrastruktury technicznej i drogowej.
Zgłoszone prace licencjacie, inżynierskie lub magisterskie powinny być obronione w ciągu 5 lat od terminu
zgłoszenia. Ocenie będą podlegać m.in.: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w
praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność
ujęcia tematu. Autor najlepszej, zdaniem komisji konkursowej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2
000,00 zł.
Regulamin konkursu
Uchwała Nr X/68/19
Edycja 2018
Pierwsza edycja tego konkursu wyłoniła zwycięzców, którym 13 grudnia 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej w
Mosinie wręczono nagrody.
Zwycięzcą „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina” w roku 2018 został Bartosz
Gorockiewicz z Poznania za pracę: „Wizualizacja śladów architektonicznych krajobrazu kulturowego wsi Rogalin
– idea i projekt”. Przyznane zostały także dwa wyróżnienia - dla Małgorzaty Kubiak z Mosiny za pracę „Historia i
pamięć tzw. sprawy dzieci mosińskich z lat 1943-1945” oraz dla Tomasza Wróblewskiego z Mosiny za pracę
„Proces suburbanizacji na przykładzie Gmin Mosina i Kórnik".
W ramach pierwszej edycji tego konkursu zgłoszonych zostało 15 prac magisterskich, inżynierskich i
licencjackich. Prace oceniła komisja obradująca w składzie: Anna Balcerek-Kałek – Kierownik Referatu Oświaty,
Promocji, Kultury i Sportu – przewodnicząca, dr inż. Grzegorz Górecki – pracownik naukowy Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, dr Bartłomiej Kołtus – pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Małgorzata Kaptur oraz Dominik Michalak – radni Rady Miejskiej w Mosinie, Michalina Szeliga –
kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Joanna Nowaczyk – koordynator ds. obsługi
mediów Urzędu Miejskiego w Mosinie. Przy omawianiu prac, podczas obrad komisji 26 listopada, wskazywano na
ich mocne strony, jakość merytoryczną, nieścisłości. Podczas podsumowania punktów każdy z członków komisji
zwracał uwagę na wskazania wynikające z regulaminu oceniania prac, czyli: wartość poznawczą podjętego
tematu (od 0 do 20 punktów), przydatność i zastosowanie w praktyce (od 0 do 20 punktów), wartość źródłową i
dokumentacyjną (od 0 do 10 punktów), formę ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu (od 0 do 10 punktów),
oryginalność ujęcia tematu (od 0 do 20 punktów).
Edycja 2019
W II edycji konkursu zapoznano się z pięcioma pracami. Zgłoszone prace opisywały, a często również
diagnozowały zastaną sytuację w następujących obszarach: trzy turystycznych, jedna dotyczącym szeroko
pojętego bezpieczeństwa mieszkańców. Jedna z prac prezentowała gotowe rozwiązanie budowlane dla pływalni
w Mosinie.
Ocenie podlegały m.in.: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość
źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu, a prace
oceniała komisja w składzie: Jacek Mądrawski - pracownik naukowy Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dominik Michalak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie,
inicjator konkursu na prace dyplomową o Gminie Mosina, Marlena Zaleśna-Tytyk – sekretarz Gminy Mosina
posiadający również uprawnienia budowlane niezbędne do oceny jednej z prac, Karolina Adamczyk-Pięta –

koordynator Gminnego Centrum Informacji w Mosinie. Pani Karolina z uwagi na ukończone studia i wieloletnie
doświadczenie ma wszechstronną wiedzę z obszaru naszej gminnej turystyki i geografii oraz Anna BalcerekKałek – kierownik referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
W wyniku decyzji podjętej przez członków komisji konkursowej nie przyznano nagrody głównej w konkursie na
najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina. Decyzję taką zaakceptował Burmistrz Gminy Mosina.
Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1.500 zł dla prac:
Budynek pływalni miejskiej w Mosinie dla Mateusza Fabisiaka oraz
Wycena środowiska metodą Willingess to Pay przez turystów odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy dla
Izabeli Baranowskiej.
Ciekawe prace złożyli również:
- Paulina Ludwiczak - Atrakcyjność turystyczna Gminy Mosina,
Podobną w swojej treści pracę Wybrane aspekty turystyczne Gminy Mosina w perspektywie czynników
społeczno-demograficznych złożyła Małgorzata Chocaj, a tematem z obszaru badań społecznych w pracy
Przestępczość mieszkańców jako problem bezpieczeństwa publicznego w odczuciu zamieszkujących Gminę
Mosina zajęła się Karolina Piekielniak.

