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REGULAMIN  

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ MAGISTERSKĄ I INŻYNIERSKĄ 

W OBSZARZE NAUK TECHNICZNYCH 

 

I. Organizator Konkursu 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 

Technicznej w Gdańsku 

 

II. Cele Konkursu 

1. Promowanie prac dyplomowych o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej, dotyczących 

zarówno realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

2. Promowanie wiedzy oraz wybitnych osiągnięć dyplomantów z dziedziny nauk technicznych. 

3. Zachęcanie studentów do podejmowania ambitnych, twórczych tematów prac dyplomowych. 

 

III. Warunku uczestnictwa  

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w dwóch kategoriach: prace inżynierskie oraz prace 

magisterskie, powstałe na uczelni wyższej, realizującej działalność edukacyjną na terenie 

województwa pomorskiego. Prace winny być: 

 napisane w języku polskim,  

 ocenione w uczelni macierzystej na ocenę 5.0, 

 obronione w roku kalendarzowym tożsamym z rokiem edycji Konkursu.  

2. Prace mogą być zgłaszane do Konkursu wyłącznie przez autora, za zgodą opiekuna/promotora.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 wypełniony formularz zgłoszeniowy (zgodnie z załącznikiem), 

 egzemplarz pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej w wersji papierowej 

i elektronicznej (format.pdf),  

 ocenę z egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub magisterskiego, 

 opinię promotora pracy wskazującą elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz 

wskazującą procesy produkcyjne, w których wnioski/efekty pracy mogą mieć 

zastosowanie, 

 opinię recenzenta pracy, wskazującą elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz 

wskazującą na etap/etapy jednoznacznie określonych procesów produkcyjnych, w 

których wyniki pracy mogą znaleźć zastosowanie, 

 ewentualne opinie z zakładu pracy, zainteresowanego wynikami.  

4. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez złożenie wymaganych dokumentów do dnia 30 listopada 

danego roku kalendarzowego, w Biurze Zarządu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku pod 

adresem:  

Dom Technika NOT w Gdańsku, 

ul. Rajska 6, pok. 101 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca stycznia następnego roku kalendarzowego.  

6. Ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem strony internetowej, a Laureaci Konkursu 

zostaną poinformowani drogą mailową. 

7. Wręczenie nagród odbędzie się na specjalnym posiedzeniu władz  Pomorskiej Rady FSNT NOT 

w Gdańsku, w terminie po rozstrzygnięciu Konkursu, nie później niż do końca kwietnia.  

8. O wynikach Konkursu zostanie poinformowana uczelnia wyższa, na której została obroniona 

nagrodzona praca oraz jej promotor. 
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9. Informacja o nagrodzonych pracach zostanie podana do wiadomości publicznej przez PR FSNT 

NOT w Gdańsku m.in. na stronie internetowej, w Biuletynie Informacyjnym, we 

współpracujących wydawnictwach. Informację otrzymają Stowarzyszenia Naukowo-

Techniczne oraz organizacje współpracujące z Pomorską Radą FSNT NOT w Gdańsku. 

10. Złożona na Konkurs dokumentacja nie podlega zwrotowi. 

11. Prace niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie podlegają ocenie. 

Prace te nie są odsyłane, istnieje możliwość ich osobistego odbioru. 

 

IV. Komisja Konkursowa 

1. Prace dyplomowe ocenia i kwalifikuje do nagrody Komisja Konkursowa. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, pełniący 

funkcję Przewodniczącego oraz powołani przez Zarząd Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku 

przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT lub zewnętrzni eksperci w liczbie 

minimum 5 osób, o specjalności powiązanej merytorycznie z tematyką zgłoszonych prac 

konkursowych.  

3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje o nagrodzeniu prac większością głosów. Przy równej 

liczbie głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, bez możliwości odwołania. 

5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród. 

 

V. Nagrody 

1. Głównymi nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne I stopnia oraz II stopnia, osobno dla 

każdej kategorii.  

2. Wysokość nagród jest ustalana co roku przez Zarząd Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku. 

3. Oprócz nagród głównych przewiduje się możliwość przyznania nagród dodatkowych. 

 

VI. Uwagi końcowe 

1. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Konkursu.  

 

 

 

 

 

 


