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Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój - projekt REG - region uczący się 

Zadanie 3 - WIL: Podnoszenie kompetencji studentów/tek kierunku budownictwo (moduł 2) 
 

Kraków, 2 lutego 2020 r. 
 
 

INFORMACJA O KONKURSIE 
aktualizacja  

 
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej, ogłasza 
pierwszą edycję 

 
Konkursu na studenckie opracowanie dotyczące  

innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych  
i projektowych w zrównoważonym budownictwie 

 
GreenMATBUD 

 
Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez Wydział Inżynierii 
Lądowej PK trzeciego zadania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 
projekt REG - region uczący się, zatytułowanego: Podnoszenie kompetencji 
studentów/tek kierunku budownictwo - moduł 2.  
 
Konkurs organizowany jest pod patronatem dziekana WIL PK  prof. Andrzeja Szaraty. 
 
Ze względu na czas trwania realizacji projektu przewiduje się organizację kolejnych 
dwóch edycji Konkursu – 2021 i 2022.  
  
Adresatami zaproszenia do udziału w konkursie są działające na Politechnice 

Krakowskiej Studenckie Koła Naukowe, w których działalności pojawia się 
problematyka konkursowa. 

 
Ważne terminy: 
- do 9 kwietnia 2020 r. godz.12:00   do 9 września 2020 r.  godz 12:00 składanie 
opracowań do konkursu, 
- 15 kwietnia 2020 r. 16 września 2020 r.   formalna ocena zgodności tematyki 
opracowań z tematyką konkursu, 
- 20 kwietnia 2020 r. 18 września 2020 r. ocena merytoryczna opracowań, 
- 22 kwietnia 2020 r. 21 września 2020 r.  ogłoszenie wyników konkursu 

 
Uwaga: o ewentualnych zmianach teminów ocen i ogłoszenia wyników Uczestnicy Konkursu  
             zostaną poinformowani 
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Regulamin 
konkursu na studenckie opracowanie dotyczące innowacyjnych 
rozwiązań materiałowych i technologicznych w zrównoważonym 

budownictwie 
aktualizacja  

 

1/ Do konkursu mogą stawać studenci lub zespoły studentów (max. 3 os) 
reprezentujących Studenckie Koła Naukowe Politechniki Krakowskiej, w których 
działalności pojawiają się  zagadnienia z zakresu problematyki konkursowej.  
     
2/ Konkurs dotyczy opracowań w trzech kategoriach:  

- opracowania o charakterze doświadczalnym, 
- opracowania o charakterze studialnym, 
- opracowanie o charakterze projektowym.  

 
3/ Opracowanie powinno składać się z dwóch części: opisowej (tekstowej) oraz         
z części opracowanej w formie prezentacji stosowanych podczas konferencji     
(format Power Point). Prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 20 slajdów. 
     
4/ Do opracowania należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (wzór w załączeniu). 
 
5/ Wszystkie w/w składniki opracowania powinny być złożone osobiście przez     
przedstawiciela zespołu w sekretariacie Katedry Inżynierii Materiałów     
Budowlanych (Budynek W-13, II p., pokój 206) w terminie do 9 kwietnia 2020 r. do 9 
września 2020 r.  godz 12:00, lub mailowo na adres matbud@pk.edu.pl . 
 
6/ Zgłoszone opracowania oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez     
dziekana WIL PK. Przewodniczącą komisji będzie kierownik Katedry Inżynierii      
Materiałów Budowlanych organizującej Konkurs. W składzie komisji zasiadać będą     
opiekunowie Studenckich Kół Naukowych, z których zespoły zgłosiły się do     
Konkursu. 
 
7/ Opracowania przyjęte do Konkursu oceniane będą dwuetapowo. 
 

    - W etapie I (przewidywany termin 16 września 2020 r.   20 kwietnia 2020 r.) 
opracowania zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione pod względem 
kompletności oraz zgodności ich  tematyki z tematyką Konkursu.  

   

    - W etapie II ((przewidywany termin 18 września 2020 r.   22 kwietnia 2020 r.) 
komisja dokona oceny merytorycznej opracowań w każdej z kategorii  oraz 
stworzy listy rankingowe. Podstawowymi kryteriami oceny opracowań będą: 
oryginalność tematyki, poziom merytoryczny i strona redakcyjno-edytorska. 

 
8/ Przewiduje się nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia. Podczas uroczystego     
ogłoszenia wyników laureaci nagród otrzymają dyplomy oraz możliwość publikacji 
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swojego opracowania na stronie poświęconej Zrównoważonym Materiałom i 
Technologiom EMMAT https://www.emmat.edu.pl/index.php/pl/  
    (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zgłaszania uwag dotyczących nagrodzonych opracowań  
      przed ich upublicznieniem na stronie jw.). 
    Każdy zespół biorący udział w Konkursie otrzyma stosowny certyfikat.  
 
9/ W obecnej edycji Konkursu 2020 nagrodami będzie zagraniczny wyjazd studyjny    
tematycznie związany z tematyką Konkursu, organizowany i finansowany ze środków 
programu operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w ramach projektu „REG - region 
uczący się” POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18, finansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 
     
W razie wątpliwości dotyczących prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  
12 628 23 67. 
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Konkurs na studenckie opracowanie dotyczące innowacyjnych 

rozwiązań materiałowych i technologicznych  
w zrównoważonym budownictwie 

(formularz zgłoszeniowy) 
 
 

Zespół/Zgłaszający reprezentuje Studenckie Koło Naukowe 

………………………………………………………………………………………………. 

działające na Wydziale ………………………………….…… Politechniki Krakowskiej 

Tytuł zgłaszanego opracowania 

………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

Zgłaszane opracowanie składa się z: 

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

Skład zespołu 

Imię i nazwisko oraz podpis Rok i kierunek studiów 

……………………………….     …………. 

……………………………….     …………. 

……………………………….     …………. 

……………………………….     …………. 

……………………………….     …………. 

……………………………….     …………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Opinia Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. tel. ………….. e-mail: ………………. 

Data zgłoszenia …………………………………………….. 

 


