
 

 

„Konkurs ERBET na najlepszą pracę dyplomową” 

 

Regulamin przyznania Nagrody w „Konkursie ERBET na najlepszą pracę dyplomową” 

z zakresu konstrukcji i technologii w budownictwie, obronioną na WIL PK  

 
I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 
(„Organizator”) 

 
II. FUNDATOR  

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest spółka ERBET Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ERBET Sp. z o.o. ul. Węgierska 148 B 33-300 Nowy Sącz 
(„Fundator”). 

 
III. Konkurs jest prowadzony pod nazwą: „Konkurs ERBET na najlepszą pracę dyplomową”. 
 
IV. CEL, PRZEDMIOT I FORMA KONKURSU 

 
1. Celem Konkursu jest promowanie wysokiego poziomu merytorycznego prac 

dyplomowych inżynierskich i magisterskich, rozbudzanie inwencji naukowej, 
promowanie autorów i promotorów najlepszych prac dyplomowych realizowanych na 
kierunku budownictwo. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy inżynierskiej oraz 
magisterskiej z zakresu konstrukcji i technologii w budownictwie. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i cykliczny. 
4. Konkurs przebiega dwuetapowo.  

 
V. ADRESACI I UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Konkurs dotyczy prac dyplomowych absolwentów pierwszego i drugiego stopnia 

studiów stacjonarnych     i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej, którzy: 
• w przypadku pracy dyplomowej inżynierskiej złożyli egzamin dyplomowy inżynierski 

w  terminie planowym ukończenia studiów stacjonarnych/niestacjonarnych (w 
zależności od ukończonej formy studiów) I stopnia w roku ogłoszenia danej edycji 
Konkursu; 

• w przypadku pracy dyplomowej magisterskiej złożyli egzamin dyplomowy 
magisterski w  terminie planowym ukończenia studiów 
stacjonarnych/niestacjonarnych (w zależności od ukończonej formy studiów) II 
stopnia w roku ogłoszenia danej edycji Konkursu; 

 
VI. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Prace mogą być zgłaszane przez autorów albo promotorów (po uzyskaniu zgody 

autora/autorki zgłaszanej pracy). 
2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo 

dobrą, napisane w języku polskim lub angielskim. 
3. Osoba zgłaszająca zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora zgodnie    z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 



 

 

(Dz.U. 2018 poz. 1000) w celach związanych z Konkursem oraz, w przypadku pracy 
dyplomowej nagrodzonej, na umieszczenie swojego imienia i nazwiska jako laureata 
Konkursu na stronach internetowych Organizatora i Fundatora, a także w innych 
mediach oraz materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. 

Zgłoszenie pracy dyplomowej do Konkursu wymaga złożenia: 

1. egzemplarza pracy wraz z recenzjami promotora i recenzenta (mogą być kopie recenzji 
jednak z potwierdzeniem zgodności z oryginałem przez katedrę), 

2. streszczenia pracy w języku polskim i angielskim, 
3. wypełniony Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (Załącznik nr 1), 

4. zgody na przetwarzanie danych osobowych autora i promotora pracy konkursowej oraz 
w przypadku pracy dyplomowej nagrodzonej, na umieszczenie imienia i nazwiska 
autora i promotora na stronach internetowych Organizatora i Fundatora, a także 
w innych mediach oraz materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (Załącznik 
nr 2 i Załącznik nr 3), 

5. zaświadczenia wydanego przez Dziekanat WIL, potwierdzającego, że obrona pracy 
dyplomowej odbyła się w regulaminowym terminie, w roku ogłoszenia danej edycji 
Konkursu. 

6. ww. dokumenty w formie Pliku PDF należy przesłać na adres: wil@pk.edu.pl w terminie 
zgłoszenia prac. 

Prace złożone bez wymaganych załączników lub z niekompletnymi lub nieprawdziwymi   
danymi nie będą brały udziału w Konkursie. 
 
Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
VII. TERMINY ZGŁOSZENIA I OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 
1. Termin zgłoszenia prac upływa: 

• w przypadku Konkursu dla najlepszej pracy dyplomowej inżynierskiej 31 marca 
w roku akademickim, dla którego ogłoszono Konkurs; 

• w przypadku Konkursu dla najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej15 września 
w roku akademickim,  dla którego ogłoszono Konkurs; 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia będącego terminem 
zgłoszenia prac.  

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń 
na tablicach informacyjnych WIL, stronie internetowej WIL, w profilach WIL mediów 
społecznościowych. 

4. Wręczenie Nagród nastąpi podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego na 
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY PRAC 

 
1. Prace dyplomowe ocenienie są według następujących kryteriów. 

• zgodność tematyki pracy z profilem nagrody, 
• oryginalność pracy, 
• innowacyjność, nowatorski i twórczy charakter pracy, 
• ocena merytoryczna pracy, 
• edytorski poziom pracy, 
• możliwość praktycznego zastosowania. 



 

 

2. W ramach każdego kryterium przyznaje się  od 1 do 5 punktów. 
 

IX. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW 

 
1. Do oceny prac dyplomowych powołuje się: 

• Zespół do oceny prac w składzie trzech nauczycieli akademickich jednostki 
dyplomującej, w tym Kierownika/Zastępcę Kierownika jednostki ds. dydaktycznych.  

• Komisję Konkursową w składzie: Dziekan WIL, Prodziekan WIL wskazany przez 
Dziekana, pracownik przedsiębiorstwa ERBET sp. z o.o. Funkcję  
przewodniczącego sprawuje Dziekan WIL. 

2. Oceny prac dokonuje się dwuetapowo:  
• I etap - wytypowanie dwóch najlepszych prac z jednostki dyplomującej przez 

Zespół do oceny prac na podstawie kryteriów zawartych  w rozdziale VIII.  
• II etap - ocena prac dyplomowych wyłonionych w jednostkach przez Komisję 

Konkursową. 
3. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszej pracy w oparciu o kryteria zawarte 

w rozdziale VIII  tworząc listę rankingową ocenianych prac. Zwycięzcą Konkursu jest 
praca, która osiągnęła najwyższą ocenę w II etapie oceny. W przypadku równej  liczby 
punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Z prac Komisji Konkursowej  zostaje 
sporządzony protokół. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej, co do przyznania nagród jest ostateczna. Od decyzji tej 
nie przysługuje odwołanie. 

 

X. NAGRODY 

 
1. Nagroda pieniężna dla laureata Konkursu na najlepszą pracę inżynierską wynosi 

2000 zł brutto. 
2. Nagroda pieniężna dla laureata Konkursu na najlepszą pracę magisterską wynosi 

3000 zł  brutto. 
3. Od wypłaconej sumy Fundator potrąca podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
4. Wypłaty z tytułu przyznanych nagród zostaną dokonane w dniu ich oficjalnego 

wręczania. 
5. W ramach Konkursu mogą zostać przyznane wyróżnienia w postaci dyplomu 

pamiątkowego. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu. 

2. Imiona i nazwiska uczestników Konkursu, tytuł pracy oraz jej skrócony opis mogą 
zostać opublikowane w celach promocyjnych związanych z Konkursem w wybranych 
środkach  masowego przekazu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu 
4. W sprawach nieobjętych mniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy 

prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego. 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

„Konkursu ERBET na najlepszą pracę dyplomową” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 

 
Ja, niżej podpisany, zgłaszam do udziału w konkursie prowadzonym pod nazwą „Konkurs  ERBET 

na najlepszą pracę dyplomową” (dalej „Konkurs”), organizowanym przez Wydział Inżynierii 

Lądowej PK (dalej: „Organizator”), wykonaną przeze mnie, po kierunkiem: 

........................................................................... pracę dyplomową  (dalej: „Praca 

Dyplomowa”). 

 

Dane uczestnika Konkursu 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji  

Telefon  

Adres e-mail  

Oświadczam, że: 

1. Jestem twórcą Pracy Dyplomowej; 

2. Przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy Dyplomowej; 

3. Praca Dyplomowa nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz jest wolna od innych 

wad prawnych; 

4. Praca Dyplomowa jest oryginalna i nie stanowi opracowania innego utworu; 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora zgodnie    z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w 

celach związanych z Konkursem; 

6. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia; 

7. Spełniam wymagania stawiane uczestnikom Konkursu. 

 
 
 
 
.................................................... 

Data i podpis: 
 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

„Konkursu ERBET na najlepszą pracę dyplomową” 

 

 

 

Zgoda promotora Pracy Dyplomowej 

 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie: imię i nazwisko, stopień 

bądź tytuł naukowy, instytucja naukowa) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  przez Wydział Inżynierii Lądowej   (dalej „Organizator”) w celu 

ich publikacji, w przypadku gdy praca dyplomowa, której jestem promotorem, a która została 

zgłoszona w konkursie prowadzonym przez Organizatora pod nazwą „Konkurs ERBET” na 

najlepszą pracę dyplomową”, zostanie nagrodzona  w tym konkursie. 

 
 
 
 

 
.................................................... 

Data i podpis: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

„Konkursu ERBET na najlepszą pracę dyplomową” 

 

 

 

Zgoda autora Pracy Dyplomowej 

 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie: imię i nazwisko, stopień 

bądź tytuł naukowy, instytucja naukowa) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  przez Wydział Inżynierii Lądowej   (dalej „Organizator”) w celu 

ich publikacji, w przypadku gdy praca dyplomowa, której jestem autorem, a która została zgłoszona 

w konkursie prowadzonym przez Organizatora pod nazwą „Konkurs ERBET na najlepszą pracę 

dyplomową”, zostanie nagrodzona w tym konkursie. 

 
 
 
 
 

.................................................... 
Data i podpis: 

 

 


