Informacja o przebiegu konkursu
Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu
na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
z zakresu architektury krajobrazu
obronioną w roku akademickim 2014/2015
1. Organizatorem konkurs był Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu
(SPAK). Regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej: http://architekcikrajobrazu.org/

2.

Do konkursu zgłoszono 6 prac magisterskich i 7 prac inżynierskich, z ośmiu oddziałów
SPAK: Dolnośląski, Małopolski, Mazowiecki, Lubelski, Podlaski, Warmińsko-Mazurski,
Wielkopolski, Zachodniopomorski.

3. Prace konkursowe oceniała Kapituła w składzie:
Przewodniczący: Irena Niedźwiecka-Filipiak, Prezes Zarządu Głównego SPAK;
Sekretarz: Kamila Adamczyk-Mucha, Oddział Dolnośląski (bez prawa głosu);
Członkowie: Marta Akińcza, Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego
Monika Brodzka, Prezes Oddziału Dolnośląskiego
Magdalena Czałczyńska-Podolska, z upoważnienia Prezesa Oddziału
Zachodniopomorskiego
Dorota Gawryluk, z upoważnienia Prezesa Oddziału Podlaskiego
Przemysław Kowalski, Prezes Oddziału Małopolskiego
Dorota Krug, Prezes Oddziału Mazowieckiego
Elżbieta Przesmycka, Prezes Oddziału Lubelskiego (brak wypełnionej karty oceny)
Elżbieta Raszeja, Prezes Oddziału Wielkopolskiego
Justyna Jaworek, Sędzia referent prac inżynierskich i magisterskich
4. W dniu 28 lutego 2016 r. Przewodnicząca zaproponowała przeprowadzenie konkursu

korzystając z komunikacji internetowej, bez konieczności przyjazdu do Wrocławia,
co zostało zaakceptowane przez wszystkich członków Kapituły. Było to możliwe ze
względu na zmianę regulaminu, tj. wprowadzenie zapisu dotyczącego dostarczenia pracy,
posteru i prezentacji multimedialnej jedynie w wersji elektronicznej. Wszyscy członkowie
Kapituły opowiedzieli się za taką formą przeprowadzenia procedury oceny prac.
5. W dniu 8 marca została przesłana do wszystkich członków Kapituły instrukcja dostępu do
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internetowej bazy danych zawierającej wszystkie prace i formularze oceny.
6. Po zapoznaniu się przez Członków Kapituły z przesłanymi pracami, zostały przesłane uwagi
formalne. Ze względu na zapisy regulaminu ściśle określające, że każdy oddział może przekazać
do konkursu po jednej pracy inżynierskiej i magisterskiej z jednej uczelni, Konieczna okazała
się weryfikacja liczby zgłoszonych prac. W jej wyniku Oddział Podlaski wycofał 1 pracę
magisterską i 1 pracę inżynierską.
7. Ostateczny termin nadsyłania ocen upłynął 20 marca br. Wszystkie oceny zostały przekazane
Przewodniczącej konkursu drogą internetową.

8. Sekretarz konkursu zestawił komplet nadesłanych ocen i dokonał sumarycznej oceny wszystkich
prac.

Zastosowano

metodę

przeliczania

procentowego

udziału

uzyskanych

przez

poszczególne prace punktów w maksymalnej możliwej do uzyskania liczbie punktów.
Uzasadnieniem takiego sposobu liczenia były różnice punktowe w formularzach, wynikające

ze zróżnicowanej oceny prac magisterskich o charakterze projektowym i studialnym,
a także z wyłączenia z oceny poszczególnych prac Członków kapituły będących ich
promotorami. W celu uzyskania ostatecznej klasyfikacji porównywano uzyskane przez
poszczególne prace wyniki procentowe.
9. Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę ujęte w tabelach oceny: skalę trudności tematu,
oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość
opracowania, nagrodziła trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie oraz wyróżniła po
jednej pracy inżynierskiej i jednej magisterskiej.

Nagrodzone prace inżynierskie:
I nagroda: inż. arch. kraj. Klaudia Siudak
Temat: Projekt rewitalizacji dawnego kamieniołomu „Liban” na Krzemionkach
Podgórskich w Krakowie
Politechnika Krakowska
Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło, prof. PK
II nagroda: inż. arch. kraj. Nadia El Bably
Temat: Projekt restytucji ogrodów renesansowych przy zamku w Wiśniczu
Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
Promotor: dr inż. arch. Leszek Bylina
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III nagroda: inż. arch. kraj. Kinga Nowak,
Temat: Projekt koncepcyjny wybranej przestrzeni – skwer przed budynkiem Collegium
Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause
Wyróżnienie: inż. arch. kraj. Klaudia Podeszwa
Temat: Projekt adaptacji ogrodu na potrzeby zwierząt domowych przy domu
jednorodzinnym w Ostrołęce
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Promotor: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak

Nagrodzone prace magisterskie:
I nagroda: mgr inż. arch. kraj. Natalia Bańdo
Temat: Czy przestrzeń może uczyć myśleć? Analiza problemu i koncepcja programowa
wybranych przestrzeni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Promotor: dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis
II nagroda: mgr inż. arch. kraj. Monika Neumann
Temat: Studium panoram Poznania oraz wytyczne do ochrony ekspozycji widokowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
III nagroda: mgr inż. arch. kraj. Hanna Wojdakowska
Temat: Projekt architektoniczno-krajobrazowy miejsca pamięci na wzgórzu „Szubienica”
w miejscowości Choroszcz
Politechnika Białostocka
Promotor: dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz
Wyróżnienie: mgr inż. arch. kraj. Elżbieta Kumańska-Dziób
Temat: Koncepcja rewitalizacji systemu zieleni przyulicznej śródmieścia Kielc
Politechnika Krakowska
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
Współpromotor: dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek
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10. Laureaci konkursu otrzymują następne nagrody:

I nagroda – opłacony udział w kolejnym XIX Forum Architektury Krajobrazu
oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej
w kwartalniku Architektura Krajobrazu Landscape Architecture;
II nagroda – możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy inżynierskiej/magisterskiej
na stronie internetowej SPAK;
III nagroda – możliwość publikacji streszczenia pracy inżynierskiej/magisterskiej na
stronie internetowej SPAK;
wyróżnienia (dyplomy).
11. Komunikat o wynikach konkursu podano na stronie internetowej SPAK: http://architekcikrajobrazu.org/

12. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają pisemne powiadomienia o przyznaniu nagród
i wyróżnień.
13. Dyplomy będą wręczone laureatom podczas zebrań oddziałów SPAK.
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