wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, tytu³ pracy, data obrony, nazwa uczelni

Najlepsza praca magisterska roku
Nagrody tylko dla najlepszych
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Autork¹ najlepszej pracy magisterskiej roku akademickiego 2011/ 2012 jest Katarzyna
Kowalska! Taki werdykt wyda³o jury z³o¿one z najzacniejszych i najstarszych pracowników
najwa¿niejszych uniwersytetów z ca³ego kraju.
Prac, które najzacniejsze i najstarsze w murach uczelni jury mia³o do ocenienia, by³o
mnóstwo. Jurorzy, wœród których byli sami humaniœci, nie umieli podaæ do wiadomoœci publicznej
ostatecznej liczby tych prac, gdy¿ nie potrafili liczyæ a¿ do tylu… Pewni byli tylko jednego, tego
mianowicie, ¿e wœród tej zastraszaj¹cej liczby wielostronicowych magisterek zwyciê¿y³a praca
Katarzyny Kowalskiej!
Pani¹ Kowalsk¹ Katarzynê nagrodziliœmy nieprzypadkowo. Kowalsk¹ bardzo cenimy za jej
elokwencjê, inteligencjê, arogancjê, potencjê, demencjê, -encjê, -encjê… Jury krótko, lecz
treœciwie uzasadni³o werdykt, w pe³ni zadowalaj¹c zgromadzonych na widowni s³uchaczy.
Choæ nie by³o ³atwo, nie by³o. Dodali lewicowi cz³onkowie jury, którzy, jak siê dowiedzia³em z
wiarygodnych Ÿróde³, g³ówn¹ nagrodê chcieli przekazaæ studentowi p³ci mêskiej, autorowi pracy o
legalizacji zwi¹zków homoseksualnych.
Pani Katarzyna Kowalska, która skutecznie „wykosi³a” konkurencjê, swoj¹ pracê dyplomow¹ o
tytule „Przes³anie Pana Cogito” obroni³a 23 czerwca 2011 roku, a napisanie tej¿e pracy w
Zak³adzie Cogitologii Uniwersytetu Warszawskiego zajê³o jej sporo czasu, niemal¿e wy³¹czy³o z
¿ycia, a na pewno wyrzuci³o poza bieg studenckiej egzystencji.
Kasia przesta³a w nami wychodziæ gdziekolwiek. Ju¿ nie kupujemy razem kolorowych lakierów do
paznokci, Kaœka nie ma na to czasu. ¯ali siê przyjació³ka pani Kowalskiej. Mam nadziejê, ¿e
teraz po obronie i finale tego wspania³ego konkursu Kaœka znajdzie trochê czasu dla mnie…
Dodaje z nadziej¹.
Alienacja pani Katarzyny siê op³aca³a przed nazwiskiem Kowalskiej pojawi³y siê trzy
magiczne litery („mgr” tajemniczy skrót oznaczaj¹cy magistra, osobê z wykszta³ceniem
wy¿szym), z których dumna jest bli¿sza i dalsza rodzina, przyjaciele i znajomi oraz sama
utytu³owana.
Pani Kowalska za swoj¹ bardzo ciekaw¹ i wzglêdnie poprawn¹ pod wzglêdem zarówno
merytorycznym, jak i gramatycznym pracê dyplomow¹ dosta³a czek o wartoœci 150 z³ (do
zrealizowania w autoryzowanych salonach sieci dla biedaków Biedronka do koñca nastêpnego
miesi¹ca) oraz kask w kolorze intensywnie ró¿owym do szybkiej jazdy na rowerze bez trzymanki,
ufundowany przez firmê „Pempak”.
Konkurs na najlepsz¹ pracê magistersk¹ w danym roku akademickim organizowany jest rok
rocznie. Przeprowadzony z inicjatywy Ministerstwa Nauki Wy¿szej konkurs ma na celu
zwiêkszenie w naszym pañstwie iloœci magistrów, w dodatku magistrów pisz¹cych i broni¹cych
dobre prace dyplomowe.
W ka¿dym roku do siedziby konkursu sp³ywa coraz wiêksza liczba prac dyplomowych, które, jak w
kuluarach stwierdzi³o szacowne jury, nie s¹ ani lepsze, ani gorsze. Coœ je jednak ³¹czy ich
w³aœciciele, szanowni autorzy, chc¹ wygraæ atrakcyjne nagrody, które z edycji na edycjê s¹
jeszcze bardziej atrakcyjne.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

