
Konkurs Stowarzyszenia "Informatyka Podkarpacka"  

 na najlepsze prace dyplomowe absolwentów  studiów o profilu  

informatycznym, matematycznym lub ekonomicznym. 

REGULAMIN  I  EDYCJI 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka" z siedzibą w 

Rzeszowie. 

2. Przedmiot Konkursu. 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszych prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich lub 

magisterskich z zakresu rozwiązao informatycznych (patrz pkt 3), zwanych w dalszej części 

regulaminu Pracami Dyplomowymi. 

2. Do Konkursu dopuszczone zostaną Prace Dyplomowe napisane przez pojedynczych autorów oraz 

przez Prace Dyplomowe napisane  przez kilka osób. 

3. Uczestnicy Konkursu. 

W konkursie mogą brad udział  absolwenci studiów o profilu informatycznym, matematycznym lub 

ekonomicznym ( o ile w Pracy Dyplomowej  wykorzystywane są narzędzia informatyczne), którzy 

obronili Prace Dyplomowe  z wynikiem pozytywnym w roku 2011. 

Zasięg konkursu ograniczony jest do absolwentów uczelni województwa podkarpackiego. 

4. Warunki uczestnictwa 

1. Do Konkursu Prace Dyplomowe na Konkurs mogą  zgłaszad wyłącznie ich autorzy. 

2. Zgłoszenie Pracy Dyplomowej do Konkursu musi zawierad : 

a) 1 egzemplarz Pracy Dyplomowej w formie kserokopii w formacie A4 lub w pliku elektronicznym, 

b) formularz zgłoszenia wypełniony i podpisany przez autora(ów)  Pracy Dyplomowej,  

c) zaświadczenie z uczelni, że zgłoszona na konkurs praca została obroniona w roku 2011.  

3. Termin zgłoszenia Pracy Dyplomowej do Konkursu:  najpóźniej do 30 października  2011r.  

(decyduje  data nadania). 

4. Zgłoszenie do Konkursu należy dostarczyd lub przesład na adres Organizatora: 

Biuro Zarządu Stowarzyszenia "Informatyka Podkarpacka", 35-326 Rzeszów, Aleje Rejtana 1/8. 

5. Kryteria i tryb oceny prac konkursowych. 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową do oceny zgłoszonych prac. 



2. Dokonując wyboru najlepszych prac, Komisja kierować będzie następującymi kryteriami: 

a)      temat (cel) pracy, jego uzasadnienie przez autora oraz jego waga dla rozwoju 

informatyki, 

b)      rodzaj i sposób rozwiązania problemu, 

c)      przygotowanie autora w zakresie wiedzy zawodowej związanej z działem 

informatyki, którego praca dotyczy oraz samodzielności w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych, 

d)      możliwość praktycznego zastosowania wyników pracy, 

e)      kompletność i dobór literatury, 

f)        poziom edytorski pracy: styl, poprawność językowa, przejrzystość i zwięzłość. 

3.  Komisja może nie przyznać dowolnej z nagród, bądź podzielić jedną nagrodę pomiędzy 

kilka prac. 

4.  Decyzje Komisji zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków 

Komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. Decyzje Komisji 

są prawomocne, bez prawa do odwołania. 

5. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 

6. Nagrody 

1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych w jej opinii Prac Dyplomowych oraz przydzieli 

następujące nagrody: 

a) 3000 zł brutto  za zajęcie I miejsca, 

b) 2000 zł brutto  za zajęcie II miejsca, 

c) 1000 zł brutto  za zajęcie III miejsca. 

2. W przypadku nagrodzenia pracy zespołu nagroda zostanie podzielona w równych częściach 

pomiędzy wszystkich współautorów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród w przypadku, gdy 

Prace Dyplomowe nadesłane na Konkurs nie będą spełniad  oczekiwao merytorycznych. 

6. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród. 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w drodze publikacji komunikatu na stronie głównej serwisu 

internetowego Organizatora pod adresem www.informatykapodkarpacka.pl oraz www.klasterit.pl, 

najpóźniej do 31 grudnia  2012 r. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawiadomi wszystkich 

uczestników poprzez wysłanie informacji  pocztą  elektroniczną. 

2. Nagrody zostaną przekazane laureatom na uroczystości ich wręczenia. O terminie wręczenia 

nagród zawiadomieni będą wszyscy uczestnicy konkursu.  



3. Po zakończeniu konkursu lista zgłoszonych prac (zawierająca imię, nazwisko i email 

autora/autorów pracy, tytuł i datę obrony pracy, nazwę uczelni, wydziału i instytutu, w 

którym obroniona była praca, tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pracy, rodzaj 

nagrody przyznany przez Komisję Konkursową) może zostać wysłana, w celu ogłoszenia 

wyników konkursu, do mediów, dziekanatów wydziałów i dyrektorów instytutów, z których 

nadeszły prace na konkurs oraz może zostać umieszczona na stronie 

www.informatykapodkarpacka.pl oraz www.klasterit.pl. 

7. Kwestie prawne. 

1. Prace Dyplomowe udostępnione Organizatorowi będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

wyłonienia laureatów Konkursu. W sprawie ewentualnego wykorzystania rozwiązao prezentowanych 

w tych pracach mogą byd prowadzone  oddzielne rozmowy. 

2. Organizator zobowiązany jest do nieprzekazywania i niepublikowania Prac Dyplomowych w 

całości ani w części, zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęd  i informacji o laureatach 

Konkursu, a także informacji o tematyce nagrodzonych Prac Dyplomowych. 

4. Wszelkie materiały  związane z Konkursem przekazane Organizatorowi przez uczestników 

Konkursu nie podlegają zwrotowi. 

5. Każdy uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do niego oraz podpisanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszenia stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody 

wskazanej w niniejszym regulaminie, że nagrodzona praca dyplomowa stanowi plagiat, lub  w 

jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, 

organizatorowi przysługuje prawo do: 

1) odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi; 

2) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w konkursie; 

3) w przypadku nagród już przyznanych odebrania przyznanej nagrody. 

8. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora pod 

adresem www.informatykapodkarpacka.pl oraz www.klasterit.pl. 

3. Organizator ma prawo do zmian postanowieo niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu 

wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia na w/w stronach internetowych  Organizatora. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  


