Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe
organizowanego przez

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej
I.

ZAKRES I CELE

KONKURSU
§ 1.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe dotyczące informatyki ekonomicznej bronione w
wyższych uczelniach krajowych i instytucjach naukowych. Przez prace dyplomowe należy
rozumieć prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie.
§ 2.
Celem konkursu jest:
a) dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych,
b) propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w drodze
ich prezentacji i dyskusji naukowych

w czasie Zjazdów NTIE, w uczelniach oraz na

krajowych i regionalnych konferencjach i sympozjach, dotyczących

tematycznie

informatyki ekonomicznej,
c) pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń w
zakresie kierunków postępu naukowego w dziedzinie informatyki ekonomicznej,
d) promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów i młodych naukowców.
§ 2a.

Konkurs przeprowadza się w 3 kategoriach:
1. Prace licencjackie i inżynierskie.
2. Prace magisterskie.
3. Prace doktorskie.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
§ 3.
W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów wyższych uczelni w Polsce,
którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu wskazanego roku kalendarzowego.
§ 4.
1. Prace dyplomowe na konkurs składają ich promotorzy lub autorzy.
2. Zgłoszenie pracy na konkurs dokonywane jest za pomocą systemu znajdującego się na
stronie internetowej konkursu i obejmuje:
a) egzemplarz elektroniczny pracy,

b) pismo promotora rekomendującego daną pracę dyplomową, zawierające oświadczenie,
że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku lub
potwierdzenie terminu obrony przez dziekanat.
c) syntetyczne dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres e-mail i adres do
korespondencji,

nazwa

uczelni,

która

nadała

tytuł

licencjata/inżyniera/magistra/doktora autorowi pracy.
d) Streszczenie – poprzez załączenie streszczenia autor wyraża zgodę na jego publikację
przez NTIE.
Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 15.03. za okres
roku ubiegłego.

III. ORGANIZACJA KONKURSU
§ 5.
1. Zarząd NTIE powołuje stałą Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący, Sekretarz

oraz Członek Komisji.
2. Komisja o której mowa w pkt.1 jest powoływana na okres kadencji władz NTIE.
3. Komisja Konkursowa powołuje spoza swojego grona recenzentów
§

6.

Zgłoszenia prac dyplomowych są kierowane do sekretarza Komisji Konkursowej.
§ 7.
Zadania i harmonogram prac są następujące:
1. Ustalenie formalnej poprawności zgłoszonych na konkurs prac dyplomowych, zgodnie z
postanowieniami § 4.
2. Ustalenie zgodnie z postanowieniami §.

§.

8 i 9 Regulaminu, nazwisk dwóch

recenzentów dla każdej zgłoszonej pracy dyplomowej.
3. Przesłanie recenzentom, o których mowa w pkt.2 zgłoszonych na konkurs prac
dyplomowych; termin nadesłania recenzji wynosi miesiąc, licząc od daty wysłania
pracy do recenzji.
4. W sytuacji takich samych ocen dwóch lub większej liczby prac, Komisja może powołać
trzeciego recenzenta
5. Zorganizowanie posiedzenia Komisji Konkursowej i dokonanie na niej w oparciu o:
dokumentację prac dyplomowych, własne, pisemne opinie recenzentów NTIE oraz
dyskusję, selekcji zgłoszonych prac na prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe wraz
z przyznaniem nagród, zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.
6. Powiadomienie autorów prac dyplomowych, promotorów oraz ich uczelni o nagrodach i
wyróżnieniach, przyznanych przez NTIE

7. Opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej i przesłanie go do Zarządu
NTIE Działania Komisji Konkursowej, o których mowa w pkt.4,5 i 6, §. 7 powinny być
zrealizowane do 15 czerwca.
8. Obrady Komisji Konkursowej są tajne, a decyzje ostateczne.
§ 8.
1. Recenzentami prac dyplomowych ze strony NTIE zgłoszonych na konkurs mogą być:
zarówno członkowie NTIE, jak i osoby spoza NTIE,
a) w

przypadku

prac

doktorskich

wyłącznie

osoby

mające

stopień

doktora

habilitowanego lub tytuł profesora.
b) w przypadku pozostałych prac (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) osoby
posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, z tym że jeden recenzent każdej
pracy musi mieć stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
2. Recenzentem o którym mowa w pkt.1 nie może być osoba która oceniała pracę
dyplomową,

zgłoszoną

na

Konkurs

z

ramienia

uczelni,

która

nadała

tytuł

licencjata/inżyniera/magistra/doktora autorowi tej pracy.
3. Recenzenci o których mowa w pkt.1 opracowują ocenę

otrzymanych prac i oceny te

przesyłają elektronicznie do sekretarza Komisji Konkursowej w terminie 30 dni od daty
wysłania pracy do recenzji.
§ 9.
Prace oceniane są przez recenzentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aktualność i ważność tematyki pracy,
przydatność dla praktyki,
badania własne,
oryginalność,
wykorzystana literatura,
język i forma pracy

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 10.
1. Zarząd NTIE ustala pulę nagród za najlepsze prace dyplomowe, zgłoszone na Konkurs i jej
orientacyjny podział według stopnia nagrody (Stopnie I, II i III). Rodzaj nagród i ich
podział określa Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody zgodnie z propozycjami Zarządu,

może

podział ten zmienić jednak bez zmiany określonej przez Zarząd puli ogólnej nagród, może
także nie przyznać żadnej nagrody.
3. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia za prace dyplomowe nadesłane na
Konkurs. Wyróżnienia nie są honorowane nagrodami a ich liczba nie jest ograniczona.

4. Nagrodzone

prace

dyplomowe

lub

ich

internetowej NTIE lub w biuletynie NTIE.

streszczenie

będą

publikowane

na

stronie

