Regulamin
Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2018
(nazwa konkursu)

§1
Konkurs prac dyplomowych organizowany jest pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE, która jest jego
Głównym Organizatorem. Organizatorem Wykonawczym Konkursu jest Instytucja Akademicka: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji, Katedra Telekomunikacji.
§2
Fundatorem nagród jest firma Intel Technology Poland.
§3
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych Absolwentów studiów I/II stopnia
z dziedziny Telekomunikacja/Teleinformatyka. Konkurs ma również na celu promowanie najlepszych
prac dyplomowych i ich Autorów.
§4
W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I/II stopnia studiów technicznych na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka, którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia
01.06.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
§5
Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
1. Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić Autor lub jego Promotor po uzyskaniu zgody Autora
na zgłoszenie pracy do Konkursu.
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe ocenione przez Promotora oraz Recenzenta na ocenę bardzo dobrą.
3. Pracę dyplomową można zgłosić do Konkursu jeden raz.
4. Do Konkursu można zgłaszać prace w językach: polskim lub angielskim.
§7
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1. Prace dyplomowe oraz pozostałe dokumenty wyszczególnione w par. 8 należy dostarczyć do dnia
02.03.2018 r. do godz. 12:00. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
2. Prace dyplomowe oraz pozostałe dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email:
borylo@agh.edu.pl. W tytule wiadomości należy umieścić następujący zwrot: „Zgłoszenie pracy
dyplomowej do Konkursu pod patronatem IEEE”.
3. Autorzy prac dyplomowych zostaną poinformowani o decyzji o zakwalifikowaniu do Konkursu.
§8
Zgłoszenie pracy dyplomowej powinno obejmować:
a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
b. Pracę dyplomową w wersji elektronicznej w formacie PDF (ewentualne dodatkowe pliki stanowiące część pracy dyplomowej należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub USB),
c. Streszczenie pracy dyplomowej opisujące cel pracy, główne założenia oraz ogólne wnioski
(w formularzu zgłoszeniowym),
d. Pozytywną opinię promotora w sprawie możliwości zgłoszenia pracy dyplomowej do Konkursu (Załącznik nr 2),
e. Zaświadczenie wydane przez Uczelnię potwierdzające uzyskane oceny oraz zawierające informację o terminie obrony pracy dyplomowej (Załącznik nr 3).
§9
Prace dyplomowe zgłoszone do konkursu ocenia Komisja Konkursowa.
§10
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: osoba reprezentująca Głównego Organizatora, Koordynator Konkursu oraz 9 członków.
2. Przewodniczący Komisji Konkursowej zostaje wyłoniony poprzez głosowanie Członków Komisji
zwyczajną większością głosów.
3. Członkowie Komisji Konkursowej są nominowani przez organizację IEEE na podstawie informacji
o zgłoszeniach przesłanej przez Koordynatora konkursu.
4. Członkiem Komisji Konkursowej może być osoba z doświadczeniem dydaktycznym na Uczelni lub
osoba posiadająca dużą wiedzę z zakresu nauk technicznych i wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży technicznej.
§11
1. Podczas wyłaniania laureatów Komisja Konkursowa ocenia zarówno merytoryczną treść pracy
dyplomowej, innowacyjny charakter, możliwość praktycznego zastosowania, jak również styl oraz
jakość edytorską.
2. Podczas oceniania pracy dyplomowej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę również jej streszczenie zawarte w Załączniku nr 1.
3. Komisja Konkursowa wyłania laureatów na posiedzeniu tajnym (po uprzednim zapoznaniu się
członków Komisji Konkursowej ze wszystkimi pracami dyplomowymi).
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4. Komisja może podjąć decyzję o niewyłonieniu zwycięzcy/zwycięzców i nieprzyznaniu nagrody/nagród.
§12
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16.03.2018 na stronie internetowej Katedry Telekomunikacji: www.kt.agh.edu.pl.
2. Termin wręczenia nagród oraz prezentacji prac dyplomowych laureatów zostanie podany do publicznej wiadomości po ogłoszeniu wyników Konkursu.
3. Nagrodę Konkursu wręcza Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE (lub jego przedstawiciel) oraz
przedstawiciel firmy Intel.
§13
1. Firma Intel ufundowała dwie równorzędne nagrody (w postaci pakietów): Udział w corocznym
spotkaniu technologicznym w Monachium - TECHFEST MUNICH 2018 na uniwersytecie TUM
(http://x.unternehmertum.de/events/techfest-munich-17) oraz urządzenie Intel® Movidius™
Neural Compute Stick (https://developer.movidius.com). Ponadto Komisja Konkursowa może
podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień.
2. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyników Konkursu oraz przyznanej nagrody/przyznanych nagród nie przysługuje odwołanie.
3. W przypadku pracy dyplomowej napisanej wspólnie przez kilka osób, organizatorzy konkursu nie
ingerują w podział przyznanej nagrody pomiędzy autorów.
§14
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
r. Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie miał prawo do korzystania z tych danych do celów
korespondencyjnych oraz promocyjnych. Ponadto, uczestnik wyraża zgodę na przekazanie danych
osobowych fundatorowi nagród wymienionym w paragrafie 2, w celu umożliwienia kontaktu w sprawie zaproponowania stażu, praktyki lub pracy.
§15
Autorzy prac dyplomowych przystępujący do Konkursu przyznają Organizatorowi prawo do opublikowania imienia, nazwiska, tytułu oraz streszczenia pracy dyplomowej. Za zgodą autora praca dyplomowa może zostać opublikowana w wydawnictwie naukowym lub zakwalifikowana do prezentacji na
konferencji naukowej.
§16
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Koordynator Konkursu: Pan dr
inż. Piotr Boryło, email: borylo@agh.edu.pl, tel. +48 12 6172852.
§17
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami został opublikowany na stronie www.kt.agh.edu.pl.
Kraków, dn. 19.02.2018 r.
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Załącznik nr 1.
Miejscowość, dn. …………….

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE

Formularz zgłoszeniowy
Nazwa konkursu: Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2018

Imię i nazwisko absolwenta:
Adres:
Adres email:

Telefon:

Uczenia, wydział/instytut:

Tytuł pracy dyplomowej:
Data obrony: …………………………...
Tytuł, imię i nazwisko promotora

Ocena

Tytuł, imię i nazwisko recenzenta

Ocena

Streszczenie pracy dyplomowej (maksymalnie 2000 znaków):

Jestem/Nie jestem zainteresowana/-y stażem letnim w Intel - Gdańsk. (niepotrzebne skreślić)
Przeczytałam/-em i akceptuję Regulamin Konkursu oraz wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie
podanych przeze mnie danych osobowych przez Organizatorów Konkursu zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Czytelny podpis absolwenta (imię i nazwisko)
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Załącznik nr 2.
Miejscowość, dn. ……………..

OŚWIADCZENIE PROMOTORA

Wyrażam zgodę na zgłoszenie pracy dyplomowej pt. ……………………………………………………...………….,
której autorem jest Pani/Pan ……………………………….……………………………………………………….. do konkursu:
Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2018.

……………………………………………………………..
Imię, nazwisko oraz podpis
Promotora pracy dyplomowej
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Załącznik nr 3.
Miejscowość, dn. ……………

ZAŚWIADCZENIE

Absolwent …………………………………………………….….. w dniu ……………………. obronił pracę dyplomową
pt. …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
i jego praca dyplomowa uzyskała następujące oceny:
Ocena promotora: ………………………………………………
Ocena recenzenta: ……………………………………………..

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia organizatorom konkursu: Konkurs prac dyplomowych
pod patronatem IEEE 2018.

Pieczątka Wydziału/Instytutu/Katedry

Pieczątka i podpis Dziekana/Dyrektora/Kierownika
(przed wydrukowaniem niepotrzebne usunąć)

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
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