
                             
  

          

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2017/2018 dla studentów 

Politechniki Świętokrzyskiej  

 

§  1  

Informacje ogólne 

 

1. Kielecki Park Technologiczny w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską ogłasza Konkurs na najlepszą 

pracę dyplomową w roku akademickim 2017/2018 dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, zwany dalej 

„Konkursem”. 

2. Konkurs jest organizowany jednocześnie na Wydziałach: 

- Wydział Budownictwa i Architektury 

- Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 

- Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 

- Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 

- Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego 

 

 

§  2  

Warunki uczestnictwa 

 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone inżynierskie, licencjackie i magisterskie prace dyplomowe obronione 

w roku akademickim 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej 

na Wydziałach wymienionych w §1 ust. 2. 

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace z obszarów: 

1) inżynieria środowiska,  

2) odnawialne źródła energii,  

3) elektrotechnika,  

4) informatyka,  

5) mechatronika, 

6) transport, 

7) ekonomia,  

8) inżynieria produkcji, 

9) budownictwo, 

10) architektura, 

11) mechanika i budowa maszyn 

3. Do każdego z wymienionych w pkt 2 obszarów jest przydzielony odpowiednio partner strategiczny 

(przedsiębiorstwo/instytucja), którego kierunek działalności jest zgodny z danym obszarem Konkursu. 

Partner jest jednocześnie oceniającym prace, wyłaniającym najlepsze oraz fundatorem nagrody.  
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4. W przypadku nieznalezienia partnera strategicznego do danego obszaru, Organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość nie wyłonienia najlepszej pracy z tego obszaru. 

 

§ 3  

Organizacja konkursu 

 

1. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy prac w formie pisemnej, według wzoru 

określonego w formularzu zgłoszeniowym dla autorów prac, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego 

regulaminu.  

2. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 28.02.2019 roku o godzinie 12:00. Prace zgłoszone po 

terminie nie będą brane pod uwagę. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku Komisja Konkursowa może przedłużyć termin składania prac. 

4. Praca dyplomowa może zostać złożona tylko do jednego obszaru Konkursu. 

5. Zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu wymaga złożenia: 

 formularza zgłoszeniowego dla autora/ów prac, wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik  

1  do niniejszego regulaminu; 

 1 egzemplarza zgłoszonej inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej pracy dyplomowej w wersji 

elektronicznej (na płycie CD);  

 wszelkie dodatkowe materiały tj. plansze, makiety itp. wyjaśniające rozwiązania projektowe powinny 

zostać załączone w formie elektronicznej (na płycie CD).  

 oświadczenia autora/ów pracy (na formularzu zgłoszeniowym dla autora/ów prac) , które stanowi 

załącznik nr 2  

 

       

6.  Prace oraz dokumenty należy składać do: 

Akademickiego Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 

Kielce, bud. C, pok. 3.32. 

7. Praca złożona do konkursu musi być napisana w języku polskim. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w danym obszarze w przypadku 

nieznalezienia Partnera strategicznego, który dokona oceny zgłoszonych prac z wybranej tematyki.  

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie roszczenia ze strony uczestników Konkursu 

skierowane do Partnera strategicznego. 

10. Prace i kopie dokumentów złożone na Konkurs będą zwracane autorom, prace będzie można odebrać w 

siedzibie ACK w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu. 

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 dni roboczych od ostatniego dnia zgłaszania prac.  

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 70 dni po rozstrzygnięciu wyników Konkursu.  W 

przypadku, gdy liczba zgłoszonych prac w danym obszarze będzie większa  

niż 10, termin na ogłoszenie wyników może zostać wydłużony.  

13. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń na tablicach 

informacyjnych i stronie internetowej Organizatorów.   
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14. Autorzy zgłoszonych prac dyplomowych otrzymają od Organizatorów mailowe lub telefoniczne 

zawiadomienie o terminie oraz miejscu wręczenia nagród.    

15. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie jednego z Organizatorów. 

 

§ 4 

        Nagrody i wyróżnienia 

 

1.  Nagroda może przybrać jedną z dwóch form: 

a. Nagroda pieniężna -  w wysokości minimum 4 500 zł brutto  

b. Nagroda rzeczowa – o łącznej wartości minimum 4 500 zł brutto. 

2. W przypadku większej liczby autorów jednej pracy, nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości 

jej twórców. 

3. Partner Strategiczny i Komisja Konkursowa mogą podjąć decyzję o nagrodzeniu, wyróżnieniu więcej niż 

jednej pracy dyplomowej w każdym z obszarów. 

4. Do każdego z wymienionych w § 2 pkt 2 obszarów jest przydzielony odpowiednio Partner strategiczny, 

który jest sponsorem nagrody. Formę nagrody (pieniężna, rzeczowa) wybiera tylko i wyłącznie Partner 

Strategiczny Konkursu, który dokonuje oceny prac w danym obszarze. Szczegóły dotyczące nagród 

znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Nagroda pieniężna za najlepszą inżynierską lub magisterską pracę dyplomową zostanie wpłacona przez 

Partnera w formie nagrody na konto autora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, na wskazany 

przez zwycięzcę rachunek bankowy. Od nagrody pieniężnej zostanie pobrany zryczałtowany podatek 

dochodowy zgodnie z Art. 30 ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Nagroda rzeczowa za najlepszą inżynierską lub magisterską pracę dyplomową dla autora zostanie 

wręczona zwycięzcy w dniu uroczystej gali. Od nagrody zostanie pobrany zryczałtowany podatek 

dochodowy zgodnie z Art. 30 ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotów stanowiących nagrody 

rzeczowe w Konkursie. 

7. Niezależnie od nagród, o których mowa w pkt 1, za najlepsze prace dyplomowe mogą być przyznane 

nagrody dodatkowe w postaci innych nagród rzeczowych od Partnerów Strategicznych bądź 

Organizatorów Konkursu, patronów. 

8. Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo wymiany przyznanej nagrody na gotówkę ani innego 

rodzaju nagrodę.  

9. Zwycięzca może zrzec się przyznanej nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny 

ani jakakolwiek inna nagroda. 

10. W uzasadnionych sytuacjach nagrodę w imieniu Zwycięzcy może odebrać osoba przez niego 

wyznaczona na podstawie upoważnienia podpisanego i dostarczonego osobiście lub przesłanego drogą 

elektroniczną do Organizatora. 
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                                                                             §  5 

Komisja Konkursowa 

 

1. Prace ocenia osobno powołana dla każdego obszaru Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”. W skład 

Komisji wchodzą przedstawiciele Przedsiębiorstwa, które wyraziło chęć partnerstwa na zasadach 

ustalonych przez Organizatorów. 

2. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone mniej niż trzy prace dyplomowe, Komisja Konkursowa może 

uznać Konkurs za nierozstrzygnięty z powodu niewystarczającej liczby zgłoszonych prac. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Komisja zobowiązuje się do zachowania bezstronności podczas oceny prac dyplomowych. 

5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej oraz zasady oceny prac stanowią załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

§  6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu (autorów prac zgłoszonych w konkursie) jest 

Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej jest Pan Jan Baranowski, mail: 

j.baranowski@tu.kielce.pl, tel. 41-34-24-367. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 

ust. 2 lit. a RODO w celu prowadzenia czynności związanych z organizacją konkursu na najlepsze prace 

dyplomowe. 

4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie obowiązującego 

prawa oraz Partnerom konkursu. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia konkursu. 

6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w konkursie na najlepsze 

prace dyplomowe. 

 

§  7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 



 

 5 / 5 

 

2. Wypełnienie i złożenie formularza uczestnictwa do udziału w konkursie jest 

równoznaczne z zapoznaniem się treści niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego 

akceptacją. 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd 

powszechny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  O ewentualnej zmianie 

Organizator poinformuje uczestników z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem 

publikując zaktualizowany regulamin z informacją na stronie konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


