
 

REGULAMIN 

Konkurs PZITB „Na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych 

Kierunku „BUDOWNICTWO” . 

 

 

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów                                   

i Techników Budownictwa (ZO PZITB) w Białymstoku. 

Współorganizatorami Konkursu są: 

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej - Oddział                     

w  Białymstoku, 

- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, 

-  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. 

 

I. Cel konkursu 

Celem konkursu jest inspirowanie twórczych postaw w rozwiązywaniu problemów 

technicznych (teoretycznych i praktycznych) z zakresu budownictwa, a także nagrodzenie 

i wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych. 

 

II. Warunki konkursu 

 

1. Na konkurs mogą być zgłaszane prace absolwentów studiów inżynierskich 

i magisterskich kierunku budownictwo w ilości maksymalnie 2 prace od jednego 

Promotora z każdej Uczelni Wyższej  i z każdego poziomu studiów. 

2. Przyjmowane są zgłoszenia prac w następujących kategoriach: 

� Prace projektowe i projektowe z technologii i organizacji budownictwa 

� Prace badawcze i analityczne 

3. Zgłaszane prace powinny być obronione do końca roku kalendarzowego, w którym 

kończy się rok akademicki, którego dotyczy Konkurs. 

4. Prace wraz z wnioskiem powinny być złożone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska Politechniki Białostockiej w terminie określonym przez Organizatora 

(miejsce złożenia prac ustali Dziekan Wydziału). 

 



III. Kryteria oceny prac: 

� stopień trudności teoretycznego rozwiązania problemu i umiejętność posługiwania 

się teorią, 

� stopień trudności praktycznego rozwiązania zagadnienia, 

� stopień nowoczesności i oryginalności zastosowanych rozwiązań, 

� stopień możliwości praktycznego wykorzystania pracy, 

� estetyka pracy. 

 

IV. Przebieg konkursu 

 

1. Na konkurs oprócz pracy powinien być zgłoszony wniosek podpisany przez promotora                              

i dyplomanta zawierający: 

� temat pracy, 

� krótką charakterystykę pracy (min. 100 słów, max 1 strona), 

� ocenę pracy (średnia z ocen promotora i recenzenta), 

� datę obrony, 

� imię i nazwisko autora pracy; w przypadku prac zespołowych – należy określić 

zakres pracy wykonany przez poszczególnych autorów, 

� uzyskany tytuł, 

� dokładny adres zamieszkania (adres domowy, telefon, e-mail), 

� imię i nazwisko promotora pracy, 

� klauzula informacyjna dotycząca RODO. 

 

Wzór wniosku oraz klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowią załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

 

Komisja zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia dodatkowych informacji od promotora 

pracy. 

 

2. Oceny prac dokonują Członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez ZO PZITB                            

w Białymstoku, która rozstrzyga konkurs oraz typuje prace do nagród i wyróżnień 

stosując skalę punktową od 0 do 5 pkt. Członkowie Komisji Konkursowej wystawiają po 

5 ocen do każdej pracy, wg. ustalonych kryteriów, stosując punktację w skali od 0 do 5 

pkt. dla każdego z pięciu kryteriów. Średnią ocen dotyczącą każdego kryterium oblicza 



się z pominięciem dwóch skrajnych (jednej oceny najniższej i jednej oceny najwyższej).  

Ocena końcowa pracy dyplomowej będzie obliczana na podstawie poniższego wzoru: 

 

C = 0,25A + 0,75 B 

gdzie:  

A = średnia ocen promotora i recenzenta  

B = średnia punktów Komisji Oceniającej (Konkursowej) 

 

3. Wzór arkusza oceny pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Wzór 

zbiorczego arkusza ocen końcowych stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. Organizator 

Konkursu zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

4. Nagrody oraz wyróżnienia w postaci dyplomów przyznaje Zarząd Oddziału PZITB                              

w Białymstoku, podejmując uchwałę w tej sprawie. Nagrodzone zostają po 3 prace                    

w każdej z 2 kategorii. Wyróżnienia otrzymują pozostali uczestnicy pod warunkiem 

uzyskania średniej powyżej 8,0. Będą one wręczane uroczyście z udziałem 

przedstawicieli ZO PZITB, władz uczelni, administracji rządowej i samorządowej oraz 

sponsorów. Wysokość i charakter nagród uzależniony jest od zgromadzonych na ten 

cel środków finansowych. 

 

V. Skład Komisji Konkursowej 

 

� Przewodniczący – Dziekan WBiIŚ PB 

� Z-ca Przewodniczącego – Przewodniczący Oddziału PZITB w Białymstoku 

� Członkowie: 

- przedstawiciel ZO PZITB w Białymstoku, 

- przedstawiciel Oddziału SITK RP w Białymstoku 

- przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku, 

- przedstawiciel Prezydenta Łomży 

- przedstawiciel biur projektowych, 

- przedstawiciel przedsiębiorstw wykonawczych, 

- przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

- przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy  

- przedstawiciel Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 



- przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 

- przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

Członkowie komisji konkursowej dokonujący oceny nie mogą mieć powiązań rodzinnych 

ani podległości służbowej z autorami zgłoszonych prac ani być ich promotorami, nie 

mogą też w żadnym stopniu uczestniczyć w przygotowaniu lub opiniowaniu ocenianych 

prac. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z powyższych przesłanek Członek 

komisji powinien wyłączyć się z prac komisji, w przeciwnym razie jego oceny nie będą 

uwzględniane przy obliczaniu średniej.  

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PZITB w Białymstoku w dniu     

03.04.2019 r. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku do zgłoszenia pracy dyplomowej do konkursu wraz z klauzulą 

informacyjną dotyczącą RODO. 

2. Wzór arkusza oceny pracy dyplomowej. 

3. Wzór zbiorczego arkusza oceny końcowej prac dyplomowych. 

 

 


