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Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

 

 

REGULAMIN 

 

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową studentów  
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 

 

Konkurs jest organizowany rokrocznie przez Zarząd Rzeszowskiego Oddziału 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich (RO SEP) we współpracy z Zakładowym Kołem SEP 

(ZK SEP) przy Politechnice Rzeszowskiej (PRz).  

 

Celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie prac dyplomowych charakteryzujących się 

wysokim poziomem merytorycznym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych walorów 

proponowanych rozwiązań. W trakcie Konkursu oceniany jest stopień zaawansowania technicznego 

pracy oraz umiejętność jej zaprezentowania przez absolwenta. 

 

Problematyka przedstawianych do oceny prac dyplomowych powinna dotyczyć szeroko 

pojętej elektrotechniki: elektryki, energetyki, elektroenergetyki, elektroniki, radiotechniki, 

optoelektroniki, bioniki, technik informacyjnych, informatyki, telekomunikacji, automatyki, 

robotyki i innych dziedzin pokrewnych.  
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I. Cel Konkursu. 

A. Niewymiernym celem Konkursu jest: 

1) zmotywowanie studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) 

Politechniki Rzeszowskiej (PRz) do podejmowania i przygotowywania prac 

dyplomowych mających potencjał do praktycznego wykorzystania w przemyśle 

i gospodarce; 

2) zainteresowanie studentów tematyką związaną z szeroko pojętą elektrotechniką, 

w szczególności uwzględniającą aktualne potrzeby przedsiębiorstw i gospodarki 

oraz mającą wpływ na rozwój współpracy uczelni z przemysłem; 

3) propagowanie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) wśród 

społeczności akademickiej. 

B. Bezpośrednim celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie prac dyplomowych 

charakteryzujących się: 

1) wysokim poziomem merytorycznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

praktycznych walorów proponowanych rozwiązań; 

2) znacznym stopniem zaawansowania technicznego opracowanego rozwiązania; 

3) umiejętnym przedstawieniem osiągniętych rezultatów projektu zarówno 

w opisowej części pracy jak i w trakcie prezentacji konkursowej.  

II. Uczestnictwo. 

A. W Konkursie mogą brać udział absolwenci WEiI wszystkich kierunków studiów. 

B. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia pracy dyplomowej 

do Konkursu zgodnie z punktem III. 

C. W Konkursie mogą brać udział absolwenci, którzy ukończyli studia 

w regulaminowym terminie, w roku akademickim poprzedzającym ogłoszenie 

Konkursu. 

III. Zgłoszenie prac dyplomowych do Konkursu. 

A. Zgłoszenia pracy dyplomowej do Konkursu może dokonać: 

1) Dziekan lub prodziekani WEiI; 

2) kierownicy katedr lub zakładów WEiI; 

3) opiekun lub recenzent pracy dyplomowej. 

B. Przy zgłoszeniu pracy dyplomowej do Konkursu należy przedstawić:  

1) pracę dyplomową w formie drukowanej; 

2) dane osobowe dyplomanta: telefon kontaktowy, adres e-mail, adres 

zamieszkania; 

3) opinię o pracy sporządzoną przez Dziekana, prodziekana, kierownika, opiekuna 

lub recenzenta; 

C. Dodatkowo zgłoszenie może zawierać dokumenty potwierdzające wykorzystanie 

wyników pracy dyplomowej w praktyce. 

D. Zgłoszenia można dokonać osobiście u organizatorów lub poprzez wysłanie 

wiadomości e-mail na skrzynki pocztowe organizatorów w terminie i miejscu 

podanym w odrębnym ogłoszeniu informującym o rozpisaniu kolejnej edycji 

Konkursu w danym roku kalendarzowym.  

E. Po zakończeniu Konkursu przedłożone prace dyplomowe w wersji drukowanej 

zostaną zwrócone osobom dokonującym zgłoszenia. 
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IV. Komisja Konkursowa etapu I. 

A. Zadaniem Komisji Konkursowej etapu I. jest wyłonienie 10 najlepszych prac 

dyplomowych, które zostaną przedłożone do etapu II. Komisja może zdecydować 

o przekazaniu innej liczby prac do kolejnego etapu.  

B. Komisję Konkursową etapu I. powołuje Prezes ZK SEP przy PRz w porozumieniu 

z władzami WEiI.  

C. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  

1) przedstawiciele zarządu ZK SEP PRz. 

D. W skład Komisji Konkursowej mogą zostać zaproszeni:  

1) przedstawiciele Dziekana WEiI;  

2) specjaliści – pracownicy uczelni i przemysłu.  

E. Przewodniczącego i sekretarza Komisji wskazuje Prezes ZK SEP przy PRz.  

V. Komisja Konkursowa etapu II. 

A. Zadaniem Komisji Konkursowej etapu II. jest rozstrzygnięcie Konkursu.  

B. Komisję Konkursową etapu II. powołuje Prezes RO SEP w porozumieniu 

z władzami WEiI oraz z Zarządem ZK SEP przy PRz.  

C. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  

1) przedstawiciele zarządu RO SEP;  

2) przedstawiciele zarządu ZK SEP przy PRz. 

D. W skład Komisji Konkursowej mogą zostać dodatkowo zaproszeni:  

1) przedstawiciele Dziekana WEiI;  

2) specjaliści – pracownicy PRz, członkowie RO SEP i przedstawiciele przemysłu.  

E. Przewodniczącego i sekretarza Komisji wskazuje Prezes RO SEP.  

VI. Kryteria oceny. 

A. Komisja Konkursowa na etapie I. rozpatruje i ocenia pracę dyplomową zgłoszoną do 

konkursu na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie III. 

B. Komisja Konkursowa na etapie II. rozpatruje i ocenia pracę dyplomową zgłoszoną 

do konkursu na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie III. oraz sposobu 

zaprezentowania wyników pracy dyplomowej przez absolwenta. 

C. Przy ocenie pracy dyplomowej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące 

kryteria:  

1) stopień zaawansowania technicznego rozwiązania postawionego problemu; 

2) aktualność tematyki pracy w odniesieniu do potrzeb gospodarki, przemysłu lub 

uczelni;  

3) stopień samodzielności pracy autora i oryginalności osiągniętych rezultatów;  

4) poziom redakcyjny części opisowej pracy (umiejętność redagowania zwięzłych 

opisów o charakterze technicznym, zwięzłość wypowiedzi, jasność 

formułowania myśli, poprawność stylu itp.);  

5) prawidłowość doboru źródeł literaturowych; 

6) umiejętność zaprezentowania wyników pracy przez dyplomanta przed Komisją 

Konkursową.  

VII. Tryb przeprowadzania Konkursu. 

A. Konkurs jest ogłaszany po rozpoczęciu roku akademickiego, z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na stronie ZK SEP przy PRz 

(https://sep.prz.edu.pl/) oraz na stronie WEiI w zakładce Aktualności.  

B. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

1) w etapie I. dokonywany jest komisyjny wybór 10 najlepszych prac 

dyplomowych, bez ustalania ich kolejności; 
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2) w etapie II. prowadzone jest właściwe postępowanie konkursowe w celu 

ustalenia ostatecznej kolejności nagrodzonych i wyróżnionych prac 

dyplomowych.  

C. Etap II. ma charakter otwartego seminarium, w trakcie którego dyplomant prezentuje 

wyniki zrealizowanej pracy dyplomowej, a Komisja Konkursowa zadaje pytania 

uszczegóławiające i prowadzi dyskusję zmierzającą do ustalenia oceny końcowej 

osiągnięcia według kryteriów podanych w punkcie VI. 

D. Miejsce i termin seminarium II. etapu Konkursu są podawane do wiadomości 

zakwalifikowanych absolwentów w osobnym komunikacie, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  

E. Wynik Konkursu jest ogłoszony na sali obrad Komisji Konkursowej po rozpatrzeniu 

wszystkich prac dyplomowych dopuszczonych do II. etapu. 

F. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. 

G. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny, bez możliwości odwołania.  

VIII. Nagrody i wyróżnienia. 

A. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody w zależności od ustalonej w trakcie obrad 

kolejności ocenianych prac dyplomowych. W szczególności nagradzane są trzy 

najlepsze prace dyplomowe. 

B. Dyplomy i wyróżnienia otrzymują wszyscy absolwenci biorący udział w II. etapie 

Konkursu. Komisja Konkursowa może również przesłać listy gratulacyjne dla 

promotorów najlepszych prac dyplomowych.  

C. Rodzaj przyznawanych nagród jest uzależniony od dofinansowania otrzymanego ze 

źródeł zewnętrznych. Fundusz nagród jest budowany z dotacji zakładów 

przemysłowych, prywatnych sponsorów, środków otrzymanych z uczelni oraz 

innych organizacji.  

D. Nagrody wręczane są na sali obrad Komisji Konkursowej po rozstrzygnięciu 

Konkursu. 

IX. Publikacja wyników. 

A. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie RO SEP, WEiI oraz ZK SEP 

przy PRz. W szczególności zostanie podana lista prac dyplomowych nagrodzonych 

i wyróżnionych w II. etapie Konkursu zawierająca: 

1) nazwiska autorów; 

2) tytuły prac dyplomowych; 

3) nazwiska promotorów. 

B. Na stronach internetowych RO SEP, WEiI oraz ZK SEP przy PRz zostanie 

opublikowany: 

1) skład Komisji Konkursowej II. etapu; 

2) informacja o fundatorach nagród; 

3) fotoreportaż z przebiegu II. etapu Konkursu. 

C. Uczestnicy Konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej wyrażają zgodę na 

przechowywanie i publikację danych osobowych podanych w punkcie IX.A i IX.B 

oraz na publikację wizerunku w postaci zdjęć i filmów z przebiegu II. etapu 

Konkursu. Powyższe informacje będą publikowane na stronach internetowych 

RO SEP, WEiI oraz ZK SEP przy PRz. 

D. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych podanych w punkcie III.B i III.C, w związku z prowadzeniem prac 

Komisji Konkursowej i na czas trwania Konkursu.  


