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Regulamin konkursu
1. Wprowadzenie
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady Konkursu, jego przebieg oraz tryb
rozstrzygnięcia.
2. Cel Konkursu
Celem konkursu jest:
2.1. Zmotywowanie społeczności akademickiej do zgłaszania i podejmowania ambitnych
prac dyplomowych magisterskich lub inżynierskich dotyczących tematyki badań
nieniszczących i diagnostyki technicznej na wszystkich typach polskich szkół wyższych.
2.2. Rozwój świadomości wśród przyszłej, jak również obecnej kadry technicznej i
technologicznej, roli w/w dziedzin w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań
technicznych.
2.3. Zintensyfikowanie prac badawczych i rozwojowych nad praktycznym wykorzystaniem
nauki w tematyce zainteresowania PTBNiDT SIMP.
2.4. Propagowanie wśród młodzieży akademickiej działalności Polskiego Towarzystwa
Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP.
2.5. Promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół wyższych.
3. Adresaci Konkursu
Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów inżynierskich i magisterskich wydziałów
technicznych wszystkich typów szkół wyższych prowadzących studia obejmujące tematykę
badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.
4. Szczeble kwalifikacji
Konkurs jest organizowany przez Zarząd PTBNiDT SIMP i odbywa się jednoetapowo na
szczeblu centralnym.
5. Komisja Konkursowa
5.1

Zarząd PTBNiDT powołuje Komisję Konkursową na czas nieokreślony, pełniącą funkcję
aż do odwołania.

5.2

Powołana przez Zarząd PTBNiDT SIMP Komisja Konkursowa, powinna składać się co
najmniej z pięciu osób, w tym z co najmniej jednego członka PTBNiDT SIMP
rekomendowanego przez Zarząd PTBNiDT SIMP. W skład Komisji wchodzą
przedstawiciele uczelni i przemysłu związani z badaniami nieniszczącymi i diagnostyką
techniczną. Spośród jej członków, wybiera się przewodniczącego i sekretarza Komisji.

5.3

W przypadku ufundowania nagrody specjalnej, fundatorowi lub jego przedstawicielowi
przysługuje prawo udziału w pracach Komisji w zakresie kwalifikacji prac z tej
dziedziny, której dotyczy fundowana nagroda.

5.4

Każdy członek Komisji Konkursowej w tajnym głosowaniu wskazuje jedną pracę.
6. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci uczelni wymienionych w pkt. 3 regulaminu,
których prace spełniają następujące warunki:
 praca dyplomowa magisterska lub inżynierska została zakończona i obroniona w roku
konkursowym lub poprzedzającym go,
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praca dyplomowa magisterska lub inżynierska została oceniona na stopień bardzo
dobry.
7. Kryteria oceny prac zgłoszonych

Powołana przez Zarząd PTBNiDT SIMP Komisja Konkursowa, opracowuje szczegółowe
kryteria oceny prac dyplomowych, które będą podstawą do oceny i wyboru laureatów nagrody
zgłaszanych na konkurs prac.
8. Zgłaszanie prac
8.1

Prawo zgłaszania prac do Konkursu mają:
a) autor,
b) promotor, opiekun, lub recenzent, za pisemną zgodą autora.

8.2

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres siedziby Zarządu PTBNiDT SIMP.

8.3

Termin zgłaszania prac na Konkurs upływa z dniem 30 czerwca roku konkursowego,
przy czym o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

8.4

Przy zgłaszaniu prac na Konkurs należy dostarczyć:
wypełniony wniosek - zgłoszenie,
egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na nośniku danych,
streszczenie pracy na ½ A4,
dwie opinie o pracy: promotora oraz recenzenta-opiniodawcy,
potwierdzoną kopię dyplomu lub zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej.






8.5

Komplet dokumentów powinien być dostarczony w zamkniętych kopertach
zaadresowanych na adres siedziby PTBNiDT SIMP, z dopiskiem: „KONKURS
ZARZĄDU PTBNiDT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ".
9. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród

9.1

Rozstrzygnięcie finałowe Konkursu nastąpi w terminie do 1 września danego roku
konkursowego.

9.2

Laureaci Konkursu otrzymają nagrodę pieniężną oraz dyplom, przy czym o terminie
i miejscu uroczystego wręczenia zostaną powiadomieni w korespondencji
bezpośredniej.
10. Ustalenia końcowe

10.1 W konkursie zostaje nagrodzona jedna praca dyplomowa magisterska. Wysokość
nagrody, będzie ustalona przez Zarząd PTBNiDT SIMP na wniosek Komisji
Konkursowej.
10.2 Nagrodę laureatowi Konkursu wręcza Prezes PTBNiDT SIMP lub jego reprezentant na
Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Koszty dojazdu laureata pokryty zostanie
przez PTBNiDT SIMP.
10.3 Dla popularyzacji Konkursu oraz informacji o jego wynikach, wykorzystywane będą
m.in. środki przekazu zarządzane przez PTBNiDT SIMP i SIMP.
10.4 Artykuł przedstawiający największe osiągniecia zwycięskiej pracy
opublikowany w ramach środków zarządzanych przez PTBNiDT SIMP.

zostanie

10.5 Regulamin niniejszego Konkursu został zatwierdzony przez Zarząd PTBNiDT SIMP na
posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w Warszawie.
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