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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPESZE PRACE INŻYNIERSKIE 

ZREALIZOWANE W RAMACH NOWYCH SPECJALNOSCI W ROKU 

AKADEMICKIM 2011/2012 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „Z teorią w praktykę – program rozwoju 

oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami” 

 

 
1. W ramach konkursu wypłacone zostaną stypendia dla autorów pięciu 

najlepszych prac inżynierskich, którzy ukończyli studia (obronili pracę 
inżynierską) w ramach nowych specjalności zgodnie z zaplanowana ścieżką 
uczestnictwa oraz z regulaminem realizacji zajęć w ramach nowych 
specjalności na studiach inżynierskich I stopnia współfinansowanych przez 
Unię Europejską. Regulamin dostępny jest pod adresem 
https://student.wwsi.edu.pl/reg_eu 

 
2. W konkursie mogą wziąć udział  studenci, którzy ukończyli studia w ramach 

nowych specjalności w terminie określonym w regulaminie realizacji zajęć w 
ramach nowych specjalności na studiach inżynierskich I stopnia (31 lipca 
2012r.)  
 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez studenta 
kompletnego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy inżynierskiej oraz informacji o 
ocenach na potrzeby realizacji konkursu. Powyższy dokument stanowiący 
załącznik nr 1 regulaminu i musi zostać złożony w Biurze Projektu p.220 do 
dnia 31 lipca 2012r. 
 

4. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do konkursu zostanie przesłana za 
pośrednictwem poczty elektronicznej do studentów, którzy wzięli udział w 
projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa dla nowych 
specjalności oraz obronili pracę inżynierską do 30 czerwca 2012r. 
 

5. Wyboru laureatów konkursu dokona powołana przez Rektora WWSI komisja 
konkursowa, w skład której wchodzić będą opiekunowie merytoryczni nowych 
specjalności. 
 

6. Kryteriami oceny prac inżynierskich będą: 
 

 Ocena recenzenta pracy – waga 50 pkt, 
obliczana według wzoru y=(z/5)x50, gdzie z = ocena recenzenta pracy 

 Ocena promotora pracy – waga 30 pkt. 
obliczana według wzoru y=(z/5)x30, gdzie z = ocena promotora pracy 
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 Średnia ocena z toku studiów – waga 20 pkt 
obliczana według wzoru y=(z/5)x20, gdzie z = średnia ocena z toku 
studiów 

 
Liczba punktów przyznanych w każdej kategorii określona zostanie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
7. Oceny uczestników konkursu przekazane zostaną komisji konkursowej przez 

Biuro Spraw Studenckich. 
 

8. Laureatami konkursu zostanie 5 osób z największą sumaryczna liczbą 
przyznanych punktów. W przypadku zdobycia przez uczestników konkursu 
takiej samej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji zdecyduje komisja 
konkursowa, która dokona oceny wartości merytorycznej pracy, po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody autora na dostęp do treści pracy 
inżynierskiej. 

 
9. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości: 

 
I   miejsce – 4 000 zł 
II  miejsce – 3 500 zł 
III miejsce – 3 000 zł 
IV miejsce – 2 500 zł 
V  miejsce – 2 000 zł  

 
Regulamin konkursu oraz informacja o laureatach zamieszczone zostaną na 
stronie projektu pod adresem http://projektyefs.wwsi.edu.pl. Dodatkowo 
laureaci konkursu powiadomieni zostaną o jego wynikach drogą e-mailową. 
 

10. Laureaci konkursu zobowiązani są dostarczyć do Biura Projektu w terminie 5 
dni od daty ogłoszenia wyników oświadczenia o numerze konta bankowego, 
na które zostanie przelane stypendium. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę 
warunków umowy o dofinansowanie, a także w przypadku wprowadzenia 
określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do 
przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 
 

12. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję ostateczną 
podejmuje Kierownik Projektu. 
 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 roku i obwiązuje 
do końca realizacji projektu. 
 
 
 

http://projektyefs.wwsi.edu.pl/


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  3 

 
 

 

 
Załącznik nr 1 

 
 

Formularz zgłoszeniowy 

uczestnika konkursu na najlepsze prace inżynierskie nowych specjalności  

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Z teorią w praktykę – program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI 
we współpracy z pracodawcami” 

 

Dane osobowe wnioskodawcy 

Nazwisko:  

 

Imię:   

 

Numer indeksu:  

 

Adres e-mail:  

 

Numer telefon:  

 

Tytuł pracy inżynierskiej: 

 

 

 

 

Termin ukończenia studiów (obrony pracy inżynierskiej): 

 
Oświadczam, że: 
 
1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uczestnika uprawniające do udziału w konkursie zgodnie z regulaminem 
konkursu na najlepsze prace inżynierskie zrealizowane w ramach nowych specjalności w roku akademickim 
2011/2012 
 
2. Wyrażam zgodę na udostępnienie ocen mojej pracy inżynierskiej oraz średniej oceny z toku studiów komisji 
konkursowej na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze prace inżynierskie nowych specjalności. 
 
3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia konkursu w oparciu o przewidziane w regulaminie kryteria 
wyrażam zgodę na udostępnienie do wglądu komisji konkursowej mojej pracy inżynierskiej celem dokonania jej 
oceny merytorycznej. 
 
 

 
 
 

…………………………………………………..   …………………………………………… 
Miejscowość, data            Podpis 


