Załącznik nr 1
do uchwały nr ZO/45/2020-2024
Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie

REGULAMIN
Konkursu Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie na

„Najlepsze Prace Dyplomowe z obszarów budownictwa”

Częstochowa, dn. 26.03.2021r.

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa w Częstochowie.

II. Cel konkursu
Celem konkursu jest:


nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych kończących studia I i II
stopnia na uczelniach wyższych,



stwarzanie dodatkowej zachęty do podejmowania interesujących, innowacyjnych
tematów prac dyplomowych,



ułatwienie najzdolniejszym i najambitniejszym dyplomantom startu w życiu
zawodowym poprzez prezentację ich umiejętności w środowisku zawodowym,



propagowanie wśród studentów działalności Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa,



promowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązywań technicznych z zakresu
budownictwa.

III. Warunki konkursu
1. Na konkurs mogą być zgłaszane prace dyplomowe absolwentów studiów
inżynierskich i magisterskich.
2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace z dyscypliny: inżynieria lądowa
i transport, w szczególności w zakresie:


Konstrukcje budowlane i inżynierskie,



Budowa i utrzymanie dróg i mostów,



BIM,



Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie.

3. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace w ilości maksymalnie 2 prace jednego
Promotora
z każdej uczelni wyższej i z każdego poziomu studiów.
4. Zgłoszenia prac można dokonać w następujących kategoriach:


Prace projektowe,



Prace badawcze,



Prace analityczne.

5. Zgłaszane prace dyplomowe winny być obronione w danym roku akademickim do 15 sierpnia w danym roku akademickim, którym organizowany jest konkurs.
6. Pracę może zgłosić:


promotor lub recenzent pracy, za pisemną zgodą dyplomanta,



dyplomant, przedstawiając pozytywną rekomendację, do uczestnictwa w
konkursie, wystawioną przez promotora lub recenzenta pracy.

7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (zał. Nr 1 do reg.)
wraz z następującymi załącznikami:


Kopia pracy dyplomowej (wersja „papierowa”),



Oświadczenie dyplomanta (zał. Nr 2 do reg.),



Dwie opinie / rekomendacje pracy (Promotora i Recenzenta) – (zał. Nr 3 do reg.),



Inne opinie / dokumenty świadczące o wysokim poziomie pracy dyplomowej
lub jej możliwym wykorzystaniu w praktyce inżynierskiej.

8. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w biurze Oddziału
PZITB w Częstochowie terminie do 31 sierpnia roku akademickiego, w którym
organizowany jest konkurs (pok. 18 budynek Domu Technika FSNT NOT
w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
terminu złożenia zgłoszenia – tel. 737 168 228). Zgłoszenie można również wysłać
drogą elektroniczną na adres: pzitb.czestochowa@o2.pl

IV. Komisja konkursowa
1.

Członków Komisji konkursowej, powołuje na kadencję Zarząd Oddziału PZITB
w Częstochowie, w liczbie minimum 5 osób.

2.

Dla ważności obrad Komisji wymagana jest obecność przynajmniej 3 jej
członków. Przewodniczący Komisji zostaje wybrany przez powołanych członków
Komisji, zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu Komisji w danej
kadencji.

W

przypadku

długotrwałej

niemożności

pełnienia

funkcji

Przewodniczącego lub jego rezygnacji w toku kadencji, Komisja dokonuje
ponownego wyboru.
3.

Promotor lub recenzent pracy dyplomowej zgłoszonej do konkursu może być
Członkiem Komisji, jednak jego głos nie może być głosem stanowiącym przy
ocenie danej pracy dyplomowej.

Komisja może zasięgać opinii dowolnej liczby dodatkowych osób mogących

4.

merytorycznie ocenić wartość prac.

V. Kryteria oceny prac:
1. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko te prace, które spełniają warunki
wymienione w punkcie III niniejszego regulaminu.
2. Przy ocenie uwzględnia się następujące kryteria:


aktualność rozpatrywanych problemów budowlanych,



stopień trudności teoretycznego rozwiązania problemu i umiejętność
posługiwania się teorią,



stopień trudności praktycznego rozwiązania zagadnienia,



stopień nowoczesności i oryginalności zastosowanych rozwiązań,



stopień możliwości praktycznego wykorzystania pracy,



poziom redakcyjny (jasność sformułowania myśli, poprawność stylu,



estetyka pracy.

VI. Tryb przeprowadzenia konkursu
1.

Konkurs dotyczy prac dyplomowych w ramach I i II stopnia studiów wyższych.

2.

Konkurs przeprowadza się w dwóch niezależnych grupach:
a) prace dyplomowe inżynierskie,
b) prace dyplomowe magisterskie.

3.

Komisja konkursowa na podstawie przeprowadzonych ocen ustala ranking
zgłoszonych prac dyplomowych i proponuje przyznanie odpowiednich nagród
lub wyróżnień.

4.

Decyzje

Komisji

zapadają

zwykłą

większością

głosów

i

są

decyzjami

stanowiącymi. W trakcie głosowania, przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
5.

Protokół Komisji zawiera listę osób nagrodzonych i wyróżnionych, tytuły prac,
nazwiska promotorów oraz propozycję rodzaju przyznanych nagród lub
wyróżnień.

6.

Komisja wnioskuje do Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie o zatwierdzenie
protokołu Komisji i przyznanie nagród lub wyróżnień, dla autorów i promotorów
prac dyplomowych - laureatów Konkursu.

VII. Nagrody i wyróżnienia
1.

Komisja może przyznać, w obu grupach Konkursowych nagrody pieniężne lub
rzeczowe, względnie wyróżnienia.

2.

Całkowity fundusz Konkursu corocznie jest ustalany przez Zarząd Oddziału
PZITB w Częstochowie. Z funduszu Konkursu są finansowane koszty
organizacyjne oraz nagrody. Za prawidłowy rozdział i rozliczenie odpowiada
Komisja przed Zarządem Oddziału.

3.

Przyznane

nagrody

i

wyróżnienia

będą

wręczane

na

uroczystości

stowarzyszeniowej organizowanej przez Oddział PZITB w Częstochowie lub na
innych uroczystościach za zgodą Zarządu Oddziału w tym podczas inauguracji
roku akademickiego.
4.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do prezentacji nagrodzonych (wyróżnionych)
prac dyplomowych na zebraniu lub uroczystym spotkaniu członków Oddziału
PZITB w Częstochowie lub publikacji w ogólnopolskim czasopiśmie o profilu
budowlanym.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PZITB w Częstochowie uchwałą
nr ZO/45/2020-2024 w dniu 26 marca 2021r.

Załączniki:
1. Wzór formularza zgłoszeniowego - wniosku
2. Oświadczenie dyplomanta
3. Rekomendacja promotora / recenzenta
4. Potwierdzenie przyjęcia pracy
5. Klauzula informacyjna RODO

