
REGULAMIN 

Konkursu na wyróżniające się prace dyplomowe 

i najlepszą publikację młodzieżową, 

organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

 

 

1. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP zwana dalej 

CKMiS. 

 

2. Celem konkursu jest: 

a) zainteresowanie dyplomantów i autorów prac tematyką związaną z aktualnymi potrzebami 

gospodarki, regionu lub uczelni w zakresie szeroko rozumianej elektryki, 

b) stworzenie przez SEP dodatkowej zachęty moralnej i materialnej dla studentów do 

podejmowania ambitnych tematów prac dyplomowych i publikowania artykułów na wysokim 

poziomie naukowo-technicznym, 

c) promowanie działalności SEP wśród młodzieży studenckiej. 

3. W konkursie mogą brać udział dyplomanci oraz studenci i absolwenci Wydziałów 

Elektrycznych, Elektroniki, Automatyki, Informatyki i pokrewnych kierunków na wyższych 

uczelniach, którzy nie ukończyli 35 roku życia oraz nie uzyskali stopnia naukowego doktora. 

 

2. Uczestnictwo w konkursie. 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione lub wydane w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje Oddział SEP w na wniosek przewodniczącego 

Oddziałowej Komisji Młodzieży i Studentów i w porozumieniu z autorem pracy. 

3. Przy zgłoszeniu pracy do konkursu należy przedstawić: 

a) pracę dyplomową lub kopie publikacji, 

b) dwie opinie o pracy dyplomowej (opiekuna i recenzenta) lub, w odniesieniu do artykułów, 

jedną opinię samodzielnego pracownika naukowego, 

 

c) ankietę wypełnioną przez dyplomanta (załącznik nr 1) lub autora publikacji (załącznik nr. 2). 

Dokumenty wymienione w pkt. a, b, c mogą być uzupełnione dodatkowymi opiniami 

świadczącymi o wykorzystaniu wyników pracy. 

4. Dokumentację konkursową należy składać u organizatorów w terminie podanym w 

odrębnym piśmie informującym o konkursie. 

 

3. Komisja konkursowa. 



 

1. Skład Komisji konkursowej oraz czas i miejsce rozstrzygnięcia konkursu ustala Prezes SEP 

na wniosek przewodniczącego CKMiS. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu. 

 

2. Komisja konkursowa składa się z: 

a) przedstawiciela Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, 

b) przedstawiciela Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrycznego SEP, 

c) ekspertów z zakresu problematyki konkursu. 

d) przedstawiciela Studenckiej Rady Koordynacyjnej 

 

 

3. Komisja wyłania spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 

 

4. Kryteria oceny. 

1. Komisja konkursowa rozpatruje i ocenia prace zgłoszone do konkursu na podstawie 

dokumentów wymienionych w pkt. 2.3. 

2. Komisja konkursowa może powołać recenzentów dodatkowych. 

3. Przy ocenie prac przez komisję należy brać pod uwagę następujące kryteria: 

a) sposób rozwiązania problemu, 

b) powiązanie pracy z aktualnymi problemami gospodarki, regionu lub uczelni, 

c) stopień samodzielności autora i oryginalności rozwiązania problemu 

d) poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, zwięzłość itp.), 

e) prawidłowość doboru źródeł dostępnej literatury. 

 

5. Tryb przeprowadzania konkursu. 

1. Konkurs powinien być ogłoszony do końca końca stycznia roku następnego. 

2. Termin zgłoszenia prac upływa 31 marca. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 30 

czerwca. 

 

3. Przy formułowaniu werdyktu komisja konkursowa powinna oceniać prace wg kryteriów 

podanych w pkt. 4.3. 

4. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów. 

5. Wynik konkursu powinien być ogłoszony w sali obrad komisji po rozpatrzeniu wszystkich 

prac dopuszczonych do konkursu, przy czym podjęta decyzja jest ostateczna. 

 

6. Nagrody i wyróżnienia. 

1. Komisja konkursowa przyznaje nagrody pieniężne lub rzeczowe oraz dyplomy i wyróżnienia. 

Promotorzy najlepszych prac otrzymują listy gratulacyjne. 



2. Nagrody i wyróżnienia pochodzą z funduszy przyznawanych przez Centralną Komisję 

Młodzieży i Studentów SEP. 

3. Lista nazwisk autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych, nazwę wydziału, instytutu, tytuły 

prac, nazwiska promotorów oraz rodzaj przyznanych nagród, zostanie przesłana do oddziałów 

SEP, uczelni i osób nagrodzonych. 

4. Zaleca się, aby nagrody i wyróżnienia wraz z pismami stwierdzającymi ich przyznanie 

zostały wręczone przez przedstawiciela Zarządu Głównego SEP podczas spotkania 

dyplomantów z okazji zakończenia studiów, rozdania dyplomów lub innych uroczystości 

stowarzyszeniowych lub wydziałowych. 

5. Na wniosek laureata, Prezes SEP i przewodniczący CKMiS mogą przesłać list gratulacyjny 

do instytucji zatrudniającej. 

6. Informacja o wynikach Konkursu będzie opublikowana w prasie stowarzyszeniowej 

 

7. Przepisy porządkowe. 

1. Z posiedzeń komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający nazwiska osób 

nagrodzonych i wyróżnionych, nazwę wydziału, instytutu, tytuły pracy i nazwiska promotorów 

oraz rodzaj i wysokość przyznanych nagród. 

2. Protokół komisji konkursowej należy przesłać do Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów 

SEP, a kopię do Zarządów Oddziałów SEP. 

3. Po zakończeniu konkursu przedłożone prace dyplomowe zostaną zwrócone instytucjom lub 

osobom dokonującym zgłoszenia pracy. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez ZG SEP. 

 

Prezes SEP  

Jerzy Barglik 

 

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. 

 


