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REGULAMIN 

 

XXVI edycji 

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną 

na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 
 

1. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, 
zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn 
Roboczych (SiMR) pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej,  
prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych, inżynierskich  
i magisterskich, obronionych na Wydziale SiMR w roku akademickim 2021/2022 i ocenionych na 
ocenę bardzo dobrą. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci wchodzący w skład Komisji Konkursowej. 

4. Nagrody w Konkursie obejmują: 

 nagrodę Dziekana Wydziału SiMR w kategorii dla najlepszej pracy inżynierskiej w wysokości 
2500 zł, 

 nagrodę Dziekana Wydziału SiMR w kategorii dla najlepszej pracy magisterskiej w wysokości 
3000 zł, 

 nagrody specjalne, ufundowane przez Sponsorów Konkursu. 

Przewiduje się także możliwość przyznania wyróżnień i nagrody publiczności. 

5. Komisja Konkursowa działa w następującym składzie: 

 Przewodniczący – Prodziekan ds. Nauczania, 

 Wiceprzewodniczący – Prodziekan ds. Studenckich, 

 Członkowie: 

– Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych IPBM PW, 

– Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych IPiMR PW, 

– Przedstawiciel Samorządu Studentów SiMR, 

6. Prace Komisji Konkursowej wspiera Sekretarz. 

7. W finale Konkursu skład Komisji Konkursowej jest rozszerzony o JM Rektora PW, Dziekana Wydziału 
i Przedstawicieli Sponsorów. 

8. Do obowiązków Komisji Konkursowej należy: 

 sprawdzenie zgłoszonych prac dyplomowych pod względem formalnym, zgodnie z punktem 
2 Regulaminu Konkursu; 

 dokonanie oceny prac dyplomowych zgodnie z kryteriami zawartymi w punkcie 13 
Regulaminu Konkursu. 
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9. Uchwały i postanowienia Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. Przy równej liczbie 
głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

10. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wysyłając wiadomość na adres  
e-mail Sekretarza Komisji Konkursowej: Monika.Ambroziak@pw.edu.pl w terminie podanym  
w harmonogramie. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

11. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z informacją  
o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

12. Konkurs jest podzielony na trzy etapy, które odbywają się w terminach podanych 
w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

13. Kryteria oceny prac dyplomowych obejmują: 

1) innowacyjność podjętego tematu pracy, 

2) oryginalność zastosowanej metodyki, 

3) aplikacyjność wyników pracy w otoczeniu społeczno-gospodarczym, 

4) walory estetyczne pracy dyplomowej, plakatu lub prezentacji, w zależności od etapu 
Konkursu. 

14. W każdym etapie Konkursu stosuje się ocenę punktową prac konkursowych. Za spełnienie danego 
kryterium przyznawane są punkty w skali od 0 do 5, przy czym 0 oznacza ocenę najniższą  
a 5 – najwyższą. Ostateczny wynik stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez 
wszystkich członków Komisji Konkursowej, z zastrzeżeniem pkt. 15 Regulaminu. 

15. Członek Komisji Konkursowej pełniący rolę promotora lub konsultanta pracy dyplomowej 
zakwalifikowanej do danego etapu Konkursu nie bierze udziału w ocenie prac konkursowych w tym 
etapie. 

16. W pierwszym etapie (kwalifikacyjnym) poddaje się ocenie wszystkie prace dyplomowe zgłoszone 
do Konkursu. Przedmiotem oceny są pliki z pracami w formie cyfrowej, pobrane z Archiwum Prac 
Dyplomowych (APD). Do kolejnego etapu zostaje zakwalifikowanych maksymalnie 14 prac 
inżynierskich oraz 10 prac magisterskich, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Komisja 
Konkursowa pracuje w trybie zdalnym. O wynikach kwalifikacji Uczestnicy Konkursu zostają 
powiadomieni pocztą elektroniczną. 

17. W drugim etapie (półfinale) przedmiotem oceny są plakaty przedstawiające najważniejsze 
osiągnięcia prac dyplomowych, przygotowane zgodnie ze wzorem przekazanym Uczestnikom 
Konkursu pocztą elektroniczną. Plakaty są prezentowane przez autorów prac przed Komisją 
Konkursową w ramach sesji plakatowej zorganizowanej w budynku Wydziału SiMR w trybie 
stacjonarnym w terminie podanym w harmonogramie. Do kolejnego etapu zostaje 
zakwalifikowanych maksymalnie 7 prac inżynierskich oraz 5 prac magisterskich, które otrzymały 
najwyższą liczbę punktów. O wynikach 2. etapu Konkursu Uczestnicy zostają powiadomieni pocztą 
elektroniczną. 

18. W trzecim etapie (finale) Uczestnicy Konkursu przedstawiają najważniejsze osiągnięcia, uzyskane 
dzięki realizacji pracy dyplomowej, w formie prezentacji multimedialnej nieprzekraczającej 10 min. 
Prezentacje są wygłaszane przed Komisją Konkursową w ramach seminarium konkursowego 
zorganizowanego w budynku Wydziału SiMR w trybie stacjonarnym w terminie podanym  
w harmonogramie. Podczas seminarium Komisja Konkursowa podejmuje decyzje o rozdziale 
nagród i ewentualnych wyróżnień. 

19. Komisja Konkursowa może ustalić inny, niż przewidywany w Regulaminie Konkursu, podział nagród 
i wyróżnień. 
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20. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zorganizowania drugiego i trzeciego etapu 
Konkursu w trybie zdalnym lub hybrydowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału 
SiMR. 

21. Koszty związane z udziałem w Konkursie ponoszą Uczestnicy Konkursu. 

22. Informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych Wydziału SiMR. Przewiduje się możliwość udostępnienia w Internecie 
transmisji z przebiegu finału Konkursu, zdjęć i filmów ilustrujących przebieg Konkursu oraz 
opublikowanie listy Finalistów (imię i nazwisko, inne dane osobowe umieszczone w pracy 
dyplomowej, tytuł pracy dyplomowej, przyznana nagroda, fundator nagrody). 

  

 

 

 

 

  

Dr inż. J. Lasocki 

Prodziekan 
ds. Studenckich 

 

Dr inż. A. Wąsiewski, prof. uczelni 

Prodziekan 
ds. Nauczania 

 

Prof. dr hab. inż. P. Przybyłowicz 

Dziekan 
Wydziału SiMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 1 – Harmonogram XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową  

      obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych; 

 2 – Klauzula informacyjna dla Uczestnika Konkursu



Załącznik nr 1  

 
 

 
 

 

 

HARMONOGRAM 

 

XXVI edycji 

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną 

na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 
 

 

 Przyjmowanie zgłoszeń  12.12.2022 – 9.01.2023 

 

 Etap 1 – kwalifikacja  12.01.2023 – 18.01.2023 

Ogłoszenie wyników  19.01.2023 

 

 Etap 2 – półfinał: 

 prace magisterskie  02.02.2023 

 prace inżynierskie  03.02.2023 

Ogłoszenie wyników  07.02.2023 

 

 Etap 3 – finał   02.03.2023  



Załącznik nr 2  

  

Klauzula Informacyjna dla Uczestników Konkursu 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika 

Warszawska informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy  

pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, 

pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, 

adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych osobowych umieszczonych  

w pracy konkursowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji 

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, obronioną na Wydziale Samochodów  

i Maszyn Roboczych PW – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit e RODO.  

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką 

przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo do 

przenoszenia danych osobowych.  

7. Politechnika Warszawska udostępni Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz 

pozostałe dane osobowe umieszczone w pracy dyplomowej członkom Komisji 

Konkursowej oraz może udostępniać je innym podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. Członkowie Komisji Konkursowej oraz inne podmioty, 

którym udostępniono dane osobowe stają się odrębnym administratorem (danych 

osobowych) i są zobowiązane do samodzielnego przestrzegania powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty 

przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności 

mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. 



Załącznik nr 2  

 

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania 

Pani/Pana. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  

ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu udział w Konkursie na najlepszą pracę 

dyplomową, obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego 

przeprowadzenia i rozliczenia konkursu oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. 

12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 


