
           FEDERACJA STOWARZYSZEŃ  NAUKOWO-TECHNICZNYCH  NOT RADA W POZNANIU 
 

REGULAMIN  KONKURSU 
 

na wyróżniającą się pracę dyplomową w roku akademickim 2009-2010 absolwentów:   Politechniki 
Poznańskiej , Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza.  
Temat konkursu:  

„ Wyróżniająca się praca dyplomowa I lub II stopnia studiów w dziedzinie techniki oraz 
organizacji i usług”.  

Konkurs  organizowany  jest  przez  Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  NOT Rada   
w  Poznaniu. 
Celem Konkursu jest podkreślenie znaczenia  problemów techniki  w społeczeństwie uczącym się  oraz 
wyróżnienie dyplomantów zajmujących się tą tematyką, a także dowartościowanie wysiłku opiekunów 
wyróżnionych prac . 
 
A. Warunki jakie spełniać musi praca.  

• Tematyka pracy musi mieścić się w dziedzinie objętej konkursem. Praca winna być oryginalna lub 
stanowić nowe ujęcie zagadnienia, winna zawierać elementy praktyczne, możliwe do wdrażania 
(oprogramowanie będzie traktowane na równi z innymi osiągnięciami pracy) lub wyniki pracy rokują 
nadzieję na wdrożenie 

• Ocena pracy nie może być niższa niż 4,5. 
• Praca została przyjęta przez Promotora w terminie regulaminowym, zgodnie z Regulaminem Studiów 

danej uczelni. 
 
B. Zgłoszenie do Konkursu. 

• Pracę do Konkursu zgłosić może dyplomant,  Opiekun lub Koło SNT działające w Uczelni. 
z następującą dokumentacją: 
� maszynopis pracy dyplomowej podpisany przez Promotora, 
� wniosek zawierający krótką informację o zgodności tematu pracy z głównym hasłem konkursu, 

walory poznawcze i aplikacyjne pracy i możliwości jej wdrożenia w praktyce gospodarczej lub 
usługach, 

� opinia promotora, 
� przynajmniej jedna recenzja pracy dyplomowej, 
� zaświadczenie z dziekanatu o zdanym egzaminie dyplomowym wraz z oceną końcową lub odpis 

dyplomu,  
� Adres do korespondencji, nr telefonu,  e-mail dyplomanta. 

• Wniosek winien być zgłoszony do Konkursu do dnia 01.12.2010 r. i przesłany do Biura Konkursu 
wraz  z  1 egz. opracowania  (praca zostanie zwrócona po zakończeniu prac Jury). 
Prace dyplomowe absolwentów studiów niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych), obronione 
w terminie regulaminowym w roku akademickim 2009/2010,  mogą być zgłoszone do Konkursu także 
do 01.12.2010r. 

 
C. Ogłoszenie wyników  nastąpi do dnia 15 marca 2011 roku, a uroczyste wręczenie dyplomów  

i nagród na najbliższym posiedzeniu Rady FSNT  NOT. 

D. Nagrody 
W roku 2011 przewiduje się nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia. 

E. Rada FSNT NOT zastrzega sobie prawo wstrzymania Konkursu  w przypadku braku odpowiedniej liczby 
zgłoszonych prac do Konkursu. 

F.   Biuro Konkursu 
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu, 61-712 Poznań,  

       ul. H. Wieniawskiego 5/9. sekretariat@not.poznan.pl  tel. (0-61) 853 64 78,  fax  853 64 90     www.not.poznan.pl 

 
  Przewodniczący  
                                                                                                                             Komisji ds. Konkursów i Nagród 
Poznań, czerwiec 2010 roku                                                                                Prof. dr hab. inż.. Stanisław Dzięgielewski                                                                                  


