
REGULAMIN KONKURSU 

na najlepszą pracę dyplomową magisterską i inżynierską obronioną w roku 
akademickim 2017/2018 na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska 

 

Organizatorami Konkursu są:  

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT  

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Szczecinie 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – 
Oddział w Szczecinie 

Szczecińska Energetyka Cieplna 

 

WSTĘP 

1. Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie i inżynierskie z dziedziny budownictwa: 

• projektowe  

• badawcze: laboratoryjne oraz analityczne 

2. Prace na konkurs zgłaszają Promotorzy (1 praca od jednego Promotora, na danym poziomie 

kształcenia) 

3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

• egzemplarz pracy, 

• recenzje Promotora i Recenzenta, 

ORGANIZACJA I TRYB PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, składająca się z Sygnatariuszy Porozumienia. 

2. Komisja Konkursowa wybiera zespoły ekspertów do oceny zgłoszonych prac dyplomowych 

inżynierskich i magisterskich zgodnie z podziałem na prace o charakterze: projektowym i 

badawczym. 

3. W postępowaniu konkursowym wyróżnia się: 

• etap wstępnego zapoznania się Komisji Konkursowej ze zgłoszonymi pracami, 

• etap oceny prac przez ekspertów wybranej dziedziny  

• etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Komisji Konkursowej. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po zapoznaniu się z opinią ekspertów wybranej dziedziny. 



5. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 

6. Wyniki prac Komisja Konkursowa przedstawia Kapitule Konkursu w formie protokołu. Protokół 

podpisują członkowie Komisji Konkursowej. 

NAGRODY 

1. Nagrody przyznaje Kapituła Konkursu w grupie prac inżynierskich i prac magisterskich 

z uwzględnieniem charakteru pracy – patrz Wstęp, pkt. 1. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.  

2. Autorom nagrodzonych prac przyznaje się dyplomy oraz nagrody pieniężne. 

TERMINY KONKURSU 

1. Prace należy zgłaszać w wyznaczonym terminie, którego ogłoszenie zamieszczone będzie na 

stronie internetowej WBiA w danym roku akademickim.  

2. Prace na konkurs należy składać na WBiA w pok. 202 (przy dziekanacie).  

3. Rozstrzygnięcie konkursu ma miejsce na uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów 

w danym roku akademickim. 
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