REGULAMIN

DOROCZNEJ NAGRODY OW SARP
ZA NAJLEPSZY PROJEKT DYPLOMOWY NA WYDZIAŁACH ARCHITEKTONICZNYCH
UCZELNI MAZOWIECKICH „DYPLOM ROKU”
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich mając na uwadze:
-

zainteresowanie mazowieckiego środowiska architektonicznego problemami
kształcenia architekta,
podkreślenie rangi projektu dyplomowego,
oddziaływanie na kierunki i poziom egzaminu dyplomowego,
wyróżnienie absolwenta, którego praca będąca przedmiotem obrony odznacza się
dojrzałością twórczą i zawiera cechy właściwego kształtowania środowiska,

ustanawia doroczną nagrodę za najlepszy projekt
architektonicznych uczelni mazowieckich „Dyplom Roku”.

dyplomowy

na

wydziałach

§1.
Postanowienia ogólne
1. Doroczna Nagroda Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
„Dyplom Roku” przyznawana jest przez Jury Konkursowe OW SARP
2. Nagroda wyłaniana jest w drodze konkursu na warunkach określonych niniejszym
regulaminem.
3. Konkurs dotyczy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich wykonanych w danym
roku kalendarzowych na mazowieckich uczelniach architektonicznych
§2.
Jury Konkursowe
1. Skład Jury Konkursowego
1.1. Prezes OW SARP lub osoba wyznaczona przez prezesa.
1.2. V-prezes ds. twórczości OW SARP lub osoba wyznaczona przez v-prezesa.
1.3. Trzej członkowie Kolegium Sędziów Konkursowych delegowani przez Zarząd OW
SARP
2. Skład Jury będzie podawany do wiadomości w dniu ogłoszenia konkursu
za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych OW SARP
3. W składzie jury nie mogą zasiadać pracownicy dydaktyczni uczelni.
§3.
Zasady konkursu
1. Konkurs Dyplom Roku ogłaszany jest w październiku roku poprzedzającego sesje obrony
prac dyplomowych
2. Konkurs składa się z 3 etapów
3. Etap I – wyłonienie najciekawszych prac dyplomowych przez Jury Konkursowe podczas
sesji dyplomowych danego roku kalendarzowego w terminach ustalonymi z uczelniami.

4. Etap II – nominacje prac spośród wskazanych w Etapie I do nagrody OW SARP w terminie
ustalonym z uczelniami lecz nie później niż w maju roku następnego po roku
kalendarzowym, w którym zostały obronione prace dyplomowe.
5. Etap III – wyłonienie zwycięzcy konkursu i przyznanie nagrody spośród nominowanych
prac w etapie II podczas wystawy tych prac w siedzibie OW SARP poprzedzone
prezentacją prac nominowanych.
6. Konkurs dla Dyplomów Inżynierskich z uwagi na uwarunkowania uczelni może być objęty
tylko Etapem II i III.
§4.
Kryteria oceny prac konkursowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktualność wybranej tematyki
Czytelność idei i konsekwencja jej realizacji
Trafność i jakość przyjętych rozwiązań projektowych
Zrozumiały język przekazu i atrakcyjność szaty graficznej
Aspekty tematyki zrównoważonego rozwoju
Zagadnienia tematyki lokalnej właściwej dla Warszawy lub regionu Mazowsza, przy czym
to kryterium nie stanowi warunku koniecznego udziału pracy w konkursie

§5.
Nagroda
1. Nagroda przyznawana jest tylko jednej z prac odpowiednio spośród dyplomów
magisterskich i inżynierskich.
2. Dopuszcza się przyznanie nagrody ex aequo.
3. W uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać wyróżnienia honorowe.
4. Nagrodę stanowi pamiątkowy dyplom oraz kwota pieniężna, której wysokość będzie
podawana do wiadomości w dniu ogłoszenia konkursu za pośrednictwem kanałów
komunikacyjnych OW SARP.
5. Zwycięska praca, magisterska i inżynierska publikowana będzie na kanałach
informacyjnych i biuletynach OW SARP, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę
przystępując do konkursu.
6. Autorzy nagrodzonych prac będą mieć możliwość prezentacji zwycięskich projektów
przy okazji tematycznie powiązanych wydarzeń organizowanych przez OW SARP.

