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Regulamin dorocznej Nagrody im. Prof. Arch. Z. Majerskiego  

na najlepszy dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej  

Edycja II 

 

1. Doroczna Nagroda na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki 

Śląskiej  została ustanowiona w roku 1998 przez Oddział Katowicki Stowarzyszenia Architektów 

Polskich oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Celem nagrody jest promowanie młodych 

architektów kończących Wydział Architektury Politechniki Śląskiej z tytułem magistra inżyniera 

architekta.  

 

2. Nagroda nosi imię, zasłużonego dla regionu i nauczania architektów, Prof. Arch. Zygmunta  

Majerskiego, współtwórcy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.  

 

3. Nagroda ma charakter honorowy. Laureat otrzymuje dyplom.  

 

4. Możliwe jest przyznanie, oprócz Głównej Nagrody, nie więcej, niż dwóch regulaminowych wyróżnień    

honorowych.  

 

5. Nagroda przyznawana jest przez powołaną przez Prezydium Z.O. Komisję złożoną z czterech sędziów 

konkursowych SARP, nie będących nauczycielami akademickimi oraz z trzech przedstawicieli Rady 

Wydziału. Skład Komisji może być powiększony przy zachowaniu zasady, że większość członków 

Komisji stanowią sędziowie konkursowi SARP, nie będący nauczycielami akademickimi (zgodnie       

z §2 Regulaminu Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku). 

Przewodniczącym Jury jest sędzia konkursowy SARP. W przypadku równej liczby przeciwstawnych 

głosów decyduje głos przewodniczącego Jury (zgodnie z §13 Regulaminu Dorocznej Nagrody SARP 

im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku). 

Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe, które uzyskały ocenę bardzo dobrą za pracę 

dyplomową. Każda praca dyplomowa powinna mieć planszę posterową w ramach wymaganego 

zakresu prac dyplomowych.  

Pierwszy etap konkursu ma miejsce na Uczelni, gdzie następuje kwalifikacja około 15-stu prac 

do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie prace są referowane przez dyplomantów, po czym 

następuje wybór Nagrody i wyróżnień.  



6. Komisja dokonuje wyboru pracy nagrodzonej i prac wyróżnionych spośród zgłoszonych prac 

dyplomowych obronionych w danym roku kalendarzowym na Wydziale Architektury Politechniki 

Śląskiej. Konkurs ma dwóch komisarzy, jednego z ramienia Uczelni, drugiego z ramienia SARP 

oddziału katowickiego. 

 

 

7. Zgłoszenia kandydatów do konkursu dokonuje Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.   

 

8. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, kandydujące do Nagrody, prezentowane 

są na publicznej wystawie w Galerii Architektury SARP w Katowicach, a wyniki konkursu ogłaszane 

są w mediach o zasięgu ogólnopolskim.  

 

9. Praca Nagrodzona i wyróżnione zakwalifikowane są do ubiegania się o ogólnopolską Doroczną  

Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku. Uczelnia zgłasza te prace dyplomowe, 

zaopatrując je w dane na temat zgłoszonego projektu dyplomowego, zgodnie z ustaleniami §9 

rozdziału III Regulaminu Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku.  

  

10. Niniejszy Regulamin dorocznej Nagrody im. Prof. Arch. Z. Majerskiego na najlepszy dyplom  

wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej jest zgodny z Regulaminem Dorocznej  

Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku.  

  

11. SARP może pozyskiwać sponsorów konkursu im. Prof. Arch. Z. Majerskiego na najlepszy dyplom  

wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oraz przyznawać oprócz honorowego   

dyplomu nagrody rzeczowe.  

  

  

  

  

 


