
REGULAMIN KONKURSU 
na najlepsze prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie)  Wydziału 

Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
        im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Transportu i  Elektrotechniki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

§ 2

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i  zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Radomskiej  Rady  Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo-Technicznych  Naczelnej  
Organizacji Technicznej w Radomiu oraz na stronie www.not.radom.pl  oraz na stronie Wydziału Transportu i Elektrotechniki pod 
adresem www.wtie.uniwersytetradom.pl 

§ 4

Uczestnikiem  Konkursu  może  być  absolwent  Wydziału  Transportu  i  Elektrotechniki  Uniwersytetu  Technologiczno-
Humanistycznego  im.  Kazimierza  Pułaskiego  w  Radomiu,  który  obronił  pracę  dyplomową  o tematyce  określonej  w  §  9 
Regulaminu.

Rozdział II. Organizatorzy i Partnerzy Konkursu

§ 5 

Organizatorem Konkursu  jest  Zarząd Radomskiej  Rady Federacji  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej  Organizacji  
Technicznej w Radomiu (zwany dalej Zarządem RR FSNT NOT lub Organizatorem). W imieniu Zarządu RR FSNT NOT konkurs 
przeprowadza powołana każdorazowo na edycję konkursu przez Zarząd Kapituła Konkursu.

§ 6 

Patronami Honorowymi Konkursu są: 
 Prezydent Miasta Radomia 
 JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu 

§ 7 
Partnerami Instytucjonalnymi Konkursu są:

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 Zakład Automatyki Kombud S.A. 

§ 8

Patronami Honorowymi, Partnerami Instytucjonalnymi Konkursu mogą być także inne podmioty na mocy odrębnych porozumień 
zawartych z Organizatorem.
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Rozdział III. Przedmiot Konkursu

§ 9

1. Przedmiotem  Konkursu  jest  wyłonienie  w  danym  roku  akademickim  najlepszych  prac  dyplomowych  obronionych  na 
Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 

2. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z transportem. 

Rozdział IV. Nagrody dla autorów prac magisterskich

§ 10

1. Pula nagród dla autorów prac dyplomowych w Konkursie składa się z nagród głównych, nagród dodatkowych oraz nagród 
specjalnych.

2. Nagrody dodatkowe stanowią staże i  praktyki  ufundowane przez Organizatora i  Partnerów oraz zgłoszenie fragmentów 
nagrodzonych prac do publikacji w czasopismach technicznych

3. Od  wypłaconej  sumy  potrącany  jest  podatek  w  formie  ryczałtu  na  podstawie  art.  30  ust.1  pkt  2  ustawy  o  podatku  
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). 

Rozdział V. Zgłaszanie prac do Konkursu

§ 11

1. Pracę do Konkursu może zgłosić za zgodą Autora promotor lub recenzent pracy, na formularzu który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez  
uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych  
osobowych przez Organizatora.

§ 12

1.    Do konkursu można zgłaszać obronione prace dyplomowe, do których przysługują Autorowi prawa autorskie na zasadach  
określonych w art. 15a Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.    W Konkursie mogą brać udział prace dyplomowe obronione nie wcześniej niż 1 stycznia roku kalendarzowego w którym  
przeprowadzana jest dana edycja. 

3.    W Konkursie nie mogą brać udziału prace dyplomowe, które zostały nagrodzone w innych konkursach.

4.    Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w języku polskim w siedzibie  
Radomskiej Rady FSNT NOT w terminie do dnia 15 września (decyduje data stempla pocztowego).

5.    Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest sekretarz Kapituły konkursu, którego dane kontaktowe będą 
podawane przed każdą edycją Konkursu.

6.    Prace dyplomowe dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 4, nie będą oceniane. 

7.    Kandydat, którego praca została zgłoszona do konkursu ma obowiązek dostarczyć kserokopie potwierdzoną przez Biuro  
Obsługi Studenta NR1 wyniku z programu antyplagiatowego.

8.    Organizator nie zwraca złożonych prac. 

§ 13 
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Zgłoszenie powinno obejmować: 

1) jeden egzemplarz wydrukowanej pracy inżynierskiej/magisterskiej w miękkiej oprawie; 

2) jeden egzemplarz pracy inżynierskiej/magisterskiej w wersji elektronicznej (w formacie DOC); 

3) kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu); 

4) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski.  
Streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy; 

5) zaświadczenie wydane przez władze uczelni,  potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony 
pracy (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

§ 14

Prace magisterskie niespełniające kryteriów określonych w § 9-11 i § 13 nie będą ocenione.

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 15

1.  Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursowa (zwana dalej Kapitułą),  której skład powoływany jest każdorazowo przed kolejną  
edycją Konkursu.  

2. Zadaniem Kapituły jest: 
a) ocena nadesłanych prac; 
b) wybór laureatów konkursu. 

§ 16 

Przy wyłanianiu laureatów konkursu Komisja bierze pod uwagę w szczególności: 
1) jakość merytoryczną pracy; 
2) nowatorski i twórczy charakter pracy i sposób jego realizacji oraz oryginalność wyników
3) przydatność dla praktyki i możliwość kontynuowania badań.
4) edytorski poziom pracy. 

§ 17 

Kapituła może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie. 

§ 18 

1. Kapituła wyłania laureatów konkursu na posiedzeniu tajnym – po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi 
pracami. 

2. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 października roku w którym odbywa się dana edycja konkursu. Nazwiska 
laureatów Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Radomskiej Rady FSNT NOT (www.not.radom.pl) w tym 
samym terminie. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Transportu i 
Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
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§ 19 

1. W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub Kapitułę i/lub któregokolwiek z Członków Kapituły informacji, iż  
nagrodzona  praca  stanowi  plagiat  i/lub  w  jakikolwiek  inny  sposób  zostało  naruszone  prawo  lub  postanowienia  
niniejszego  Regulaminu,  Organizatorom  lub  na  mocy  ich  decyzji  Kapitule  Konkursu  przysługuje  prawo  bądź  do 
wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,  bądź do odmowy przekazania nagrody  
danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu  
nagrody  w  ogóle,  bądź  w  przypadku  nagród  już  przekazanych  –  domagania  się  ich  zwrotu.  W  takim  przypadku 
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
 

§ 20

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia  
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu  w  przypadku  zmian  przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu. 

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr  
4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Radomskiej Rady FSNT NOT w Radomiu.
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