
           

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OBSERWATORIUM 

STATYSTYCZNEGO  

NA NAJLEPSZY RAPORT STATYSTYCZNY  

 edycja 2014/2015 

 

Zapraszamy Studentów i Wykładowców do udziału w konkursie na najlepszy Raport Statystyczny 

Obserwatorium Statystycznego opracowany w ramach zajęć dydaktycznych w roku akademickim 

2014/2015.  

Harmonogram Konkursu Obserwatorium Statystycznego 

Termin składania prac 17.06.2015 r.  

Ogłoszenie wyników Konkursu do 15.07.2015 r. 

Skład Kapituły Konkursowej 

Patronat nad Konkursem i Przewodnicząca Kapituły Konkursowej: 

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka – Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 

Skład Kapituły Konkursowej: 

Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

 Prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak – Prodziekan ds. nauki WEZiT Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

 Dr Grażyna Węgrzyn – Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych WEZiT Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 

 Dr Artur Zaborski – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych WEZiT Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

 Dr Beata Bal-Domańska – Koordynator konkursu Obserwatorium Statystycznego, WEZiT 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Przedstawiciel Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: 

 Mgr Alina Bieńkowska – Kierownik Ośrodka Banku Danych Lokalnych Urzędu Statystycznego 

we Wrocławiu  



           

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU OBSERWATORIUM STATYSTYCZNEGO 

Zasady udziału w Konkursie Obserwatorium Statystycznego 

Do konkursu mogą przystąpić studenci przygotowujący w roku akademickim 2014/2015 pracę 

zaliczeniową z wykorzystaniem danych i metod statystycznych lub badań ankietowych. 

Zgłoszenia prac do konkursu dokonują wykładowcy przedmiotów, które kończą się przygotowaniem 

pracy zaliczeniowej opracowanej na podstawie danych statystycznych lub badań ankietowych.  

W ramach jednego przedmiotu może zostać zgłoszonych (na danym kierunku i formie studiów) 

maksymalnie 5 prac.  

Pracę należy złożyć w wersji drukowanej w sekretariacie Katedry Gospodarki Regionalnej i wysłać 

w wersji elektronicznej na adres Koordynatora Konkursu Obserwatorium Statystycznego beata.bal-

domanska@ue.wroc.pl ).  

Warunkiem przyjęcia do konkursu jest terminowe złożenie pracy zgodnie z zasadami składania prac 

konkursowych.  

Zasady składania prac konkursowych 

1. Temat pracy dotyczy zjawisk społeczno-gospodarczych. 

2. Praca powstała na podstawie danych statystycznych lub wyników bada ankietowych. Zakres 

pracy obejmuje analizę danych.  

3. Praca od strony technicznej powinna być przygotowana zgodnie ze standardami prac 

dyplomowych.   

Prezentacja i ocena prac konkursowych oraz nagrody   

Kapituła Konkursowa wybiera 3 zwycięskie prace, które otrzymały najwięcej punktów.   

Autorzy zwycięskich prac ocenianych przez Kapitułę Konkursową uzyskują tytuł Statystyk 

Doskonały. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni punktami na Ścieżce Rozwoju Studenta. 

Dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe oraz punkty na Ścieżce Rozwoju Studenta. Ilość 

przyznawanych punktów na Ścieżce Rozwoju Studenta będzie ustalona w oddzielnym trybie.  

Docelowo zwycięskie prace zostaną umieszczone na tworzonej platformie internetowej MOE 

w modułach Studencki Bazar Wiedzy i Obserwatorium Statystyczne. 

Zasady oceny prac konkursowych  

I. Kapituła Konkursowa ocenia każdą pracę w pięciu kategoriach przyznając od 1 do 5 punktów 

w zakresie: 

mailto:beata.bal-domanska@ue.wroc.pl
mailto:beata.bal-domanska@ue.wroc.pl


           

 

 

I. TEMAT PRACY (max. 3 punkty) 

w ramach tej kategorii oceniana jest istotność i poprawność sformułowanego tematu 

II. STRUKTURA PRACY (max. 5 punktów) 

w ramach tej kategorii oceniana jest kompletność pracy (temat, cel badania, uzasadnienie 

doboru tematu, wskazanie i charakterystyka doboru cech diagnostycznych, wskazanie i opis 

metod, prezentacja danych i wyników analiz, interpretacje i wnioski) 

III. DOBÓR CECH DIAGNOSTYCZNYCH I METOD (max. 5 punktów)  

w ramach tej kategorii oceniana jest poprawność doboru cech diagnostycznych oraz 

zasadność doboru metod analizy 

IV. OPIS I INTERPRETACJA WYNIKÓW (max. 5 punktów)  

w ramach tej kategorii oceniana jest poprawność interpretacji  

V. PREZENTACJA WYNIKÓW (max. 5 punktów)  

w ramach tej kategorii oceniany jest sposób prezentacji wyników badania – danych i obliczeń 

– tabele, wykresy, mapy  

 

dr Beata Bal-Domańska 

Koordynator Statystycznego Konkursu  

WEZiT w Jeleniej Górze 

UE we Wrocławiu 

  



           

 

 

Załącznik 1 

Zgłoszenie pracy konkursowej 

RAPORT STATYSTYCZNY 2014/2015 

Autorzy pracy 

Imię i nazwisko 

 

Kierunek  

Tryb studiów 

Specjalność 

Rok i semestr studiów 

 

Tytuł pracy 

 

 

Nazwa przedmiotu w 

ramach którego 

została przygotowana 

praca zaliczeniowa 

 

Opiekun   

Data złożenia pracy  


