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REGULAMIN KONKURSU
na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie
Regulamin ustala cele, tematykę oraz zasady i tryb postępowania przy organizowaniu,
przeprowadzaniu i rozstrzyganiu konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie,
zwanego dalej Konkursem, wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we
wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja
i kartografia. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach oddzielnie dla prac inżynierskich i dla
prac magisterskich.
I. ORGANIZATOR
§1
Organizatorem Konkursu są:
1) Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
2) Główny Geodeta Kraju.
Organizator Konkursu powołuje Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za całość spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym między innymi za koordynację pracy Komisji
Konkursowej oraz kontakt z uczestnikami Konkursu.
II. CEL, PRZEDMIOT, TEMATYKA I FORMA KONKURSU
§2
1. Celem głównym Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością
rozwiązania.
2. Cele pośrednie konkursu obejmują:
1) promowanie najlepszych prac dyplomowych,
2) rozbudzanie inwencji naukowej, wynalazczej i racjonalizatorskiej,
3) ułatwianie startu zawodowego najlepszym absolwentom kierunku geodezja i kartografia.
§3
Przedmiotem Konkursu są prace dyplomowe inżynierskie lub magisterskie spełniające następujące
warunki:
1) Praca dyplomowa przedstawiona do Konkursu została napisana w języku polskim,
2) Zgłoszona praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą.
§4
Tematyka prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu obejmuje opracowania z zakresu wszystkich
specjalności w zakresie geodezji i kartografii.
§5
Forma Konkursu:
1) Konkurs ma charakter otwarty i cykliczny.
2) Konkurs przebiega jednoetapowo.
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III. ADRESACI I UCZESTNICY KONKURSU
§6
Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci kierunku geodezja i kartografia stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia polskich uczelni publicznych
i niepublicznych.
IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, TERMINY ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§7
1. Prace mogą być zgłaszane w dwojaki sposób:
1) przez Dziekanów Wydziałów na wniosek Wydziałowych Komisji Egzaminów Dyplomowych po
uzyskaniu zgody autora/autorów pracy na zgłoszenie pracy,
2) indywidualnie przez samych autorów pracy.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane zarówno prace indywidualne, jak i zespołowe, przy czym w pracach zespołowych zakłada się równy udział procentowy autorów.
§8
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko prace obronione po terminie ogłoszenia poprzedniej edycji
Konkursu.
2. Pracę do Konkursu można zgłosić tylko jeden raz.
3. Zgłoszenie prac dyplomowych odbywa się całkowicie w formie elektronicznej poprzez platformę
dostępną pod adresem konkurs.sgp.geodezja.org.pl.
4. Wzór oświadczeń i zgód autora pracy wymagających akceptacji bezpośrednio w systemie w procesie zgłaszania pracy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Wszystkie dokumenty wymagające podpisu zgłaszającego lub osób trzecich powinny zostać wydrukowane, podpisane a następnie zeskanowane i załączone do zgłoszenia.
6. Dokumentami wymagającymi podpisu są:
1) zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy dyplomowej wraz z informacją o terminie obrony pracy (wzór zaświadczenia - załącznik nr 2 do Regulaminu),
2) zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych promotora pracy konkursowej oraz w
przypadku pracy dyplomowej nagrodzonej na umieszczenie imienia i nazwiska promotora w
Internecie i innych mediach oraz materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. (Promotor wyraża zgodę dobrowolnie. Brak tej zgody nie wyklucza pracy z Konkursu; załącznik
nr 3 do Regulaminu).
7. Prace złożone bez wymaganych załączników lub z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi
nie będą brały udziału w konkursie.
§9
1. Terminy zgłaszania prac i rozstrzygnięcia Konkursu będą podawane w ogłoszeniu o Konkursie.
2. Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
§10
Do udzielania wszelkich informacji odnośnie Konkursu ze strony Organizatora upoważniony jest
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
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V. KRYTERIA OCENY PRAC
§11
1. Przy ocenie prac dyplomowych przez Komisję Konkursową brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) poziom naukowy pracy dyplomowej i/lub praktyczne znaczenie postawionego
i analizowanego w pracy zagadnienia,
2) stopień trudności podjętego zadania,
3) sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań
(nowatorski i twórczy charakter pracy),
4) konstrukcja logiczna pracy,
5) forma prezentacji pracy oraz jej szata graficzna.
2. Praca dyplomowa może uzyskać maksymalnie 40 punktów, w tym: 0-10 za kryteria wymienione
w ust. 1 pkt. 1-3, oraz 0-5 za kryteria wymienione w ust.1 pkt. 4-5.
VI. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW
§12
1. Komisję Konkursową oraz jej Przewodniczącego powołuje Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich po zasięgnięciu opinii Głównego Geodety Kraju.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele akademiccy, z co najmniej czterech uczelni
wyższych prowadzących kształcenie na kierunku geodezja i kartografia oraz przedstawiciele administracji i wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.
3. Komisja Konkursowa dokonuje wstępnej oceny formalnej oraz na podstawie kryteriów oceny prac
konkursowych zawartych w rozdziale V §11 ust. 1 i 2 dokonuje merytorycznej oceny prac konkursowych tworząc listę rankingową ocenianych prac.
4. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszych prac na podstawie stworzonej listy rankingowej. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
5. Decyzja Komisji Konkursowej, co do przyznania nagród jest ostateczna. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.
6. Z prac Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół zawierający nazwiska osób nagrodzonych, nazwy uczelni, instytutów i wydziałów, nazwiska promotorów, tytuły prac, uzasadnienie wyboru oraz rodzaj i wysokość przyznanych nagród.
7. Zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej protokół z prac Komisji Konkursowej
dostępny jest do wglądu wszystkich zainteresowanych.
VII. NAGRODY
§13
1. Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych do Konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
2. W obydwu kategoriach (prace inżynierskie i prace magisterskie) autorom trzech najlepszych prac
zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.
3. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł laureata Konkursu na najlepsze prace dyplomowe
inżynierskie i magisterskie.
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4. Podział nagród pozostaje w gestii Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieprzyznania nagród.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
6. Fundatorami nagród są: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Główny Geodeta
Kraju oraz sponsorzy.
7. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem przez Komisję
Konkursową nagrody wskazanej w niniejszym Regulaminie, iż nagrodzona praca stanowi plagiat,
lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego
Regulaminu, Organizatorom przysługuje prawo do:
1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
2) odmowy przekazania nagrody na rzecz danego uczestnika Konkursu i przekazania jej na rzecz
innego uczestnika,
3) podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w Konkursie,
4) w przypadku nagród już przyznanych – żądania zwrotu przyznanych środków i nagród
w terminie 30 dni, od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku niespełnienia tego żądania
skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego przeciwko Laureatowi.
8. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania przez nich nagród, które nie
zostały im przyznane przez Komisję Konkursową, nie będą rozpatrywane.
9. Prawo Laureatów Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji nagród określonych
Regulaminem jest niezbywalne.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
§14
1. Uczestnicy Konkursu oraz Uczelnie zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą
elektroniczną lub telefonicznie, a lista zwycięzców opublikowana zostanie na stronie
konkurs.sgp.geodezja.org.pl.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w określonym miejscu
i czasie, o czym Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub
telefonicznie.
IX. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU
§15
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu prac konkursowych.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§16
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
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1) Imiona i nazwiska Uczestników Konkursu, których prace dyplomowe zostały nagrodzone,
tytuł pracy oraz krótki opis (streszczenie) zostaną opublikowane w celach promocyjnych
związanych z Konkursem w wybranych środkach masowego przekazu.
2) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa podania wszystkich danych
osobowych Uczestnika wyklucza udział w Konkursie.
4) Brak zgody promotora na przetwarzanie i publikację danych osobowych nie dyskwalifikuje
pracy z udziału w Konkursie.
5) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, szczególnie
do komunikacji z Uczestnikami, przyznania nagród i działań promocyjnych związanych
z Konkursem.
6) Przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawy.
3. Prace dyplomowe złożone w Konkursie nie będą wykorzystywane przez Organizatora i podmioty
działające na jego zlecenie oraz udostępniane osobom trzecim bez zgody i wiedzy Uczestnika
Konkursu.
4. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie, Uczestnicy Konkursu pokrywają we własnym
zakresie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
1) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym siły wyższej,
2) nie doręczenie Laureatowi nagrody spowodowane przez błędne podanie danych
(adresowych, nr konta) przez Laureata,
3) problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu.
7. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie konkurs.sgp.geodezja.org.pl.
8. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.
9. Do Konkursu ogłoszonego w 2015 roku mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę
dyplomową w okresie nie dłuższym niż 24 miesięcy przed terminem ogłoszenia Konkursu.
§17
Niniejszy regulamin został przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich na posiedzeniu dnia 30.03.2015 r.
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Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie oraz magisterskie
Wzór oświadczeń i zgód autora pracy wymagających akceptacji bezpośrednio w systemie
w procesie zgłaszania pracy.
1. Oświadczam, że praca dyplomowa zgłaszana do Konkursu jest mojego autorstwa i nie
narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.)
oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuję wszystkie
jego postanowienia.
3. Oświadczam, że elektroniczna wersja zgłaszanej pracy dyplomowej jest identyczna z wersją drukowaną złożoną w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu, jak również, w przypadku otrzymania nagrody za zgłaszaną
pacę dyplomową, na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.
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Załącznik nr 2

do Regulaminu Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie oraz magisterskie
Wzór zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy
dyplomowej wraz z informacją o terminie obrony pracy.
…………………………………
Miejscowość, data

……………………………
Nazwa Uczelni
……………………………
Nazwa Wydziału
……………………………
Kierunek
………………………….
Adres Uczelni

ZAŚWIADCZENIE
potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy dyplomowej
wraz z informacją o terminie obrony pracy
Pan/Pani…………………………………………………………………………………………
przedstawił/a pracę dyplomową magisterską/ inżynierską* na temat:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………...
ocenioną jako……………….
i złożył/a egzamin magisterski/ inżynierski* w dniu……………….

Pieczęć Wydziału

................................................................................
podpis Pracownika Wydziału

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

do Regulaminu Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie oraz magisterskie
Wzór zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych promotora pracy konkursowej
oraz w przypadku pracy dyplomowej nagrodzonej na umieszczenie imienia i nazwiska promotora w Internecie i innych mediach oraz materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.
…………………………………
Miejscowość, data

……………………………
Imię i nazwisko

ZGODA PROMOTORA PRACY
na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu, jak również, w przypadku otrzymania nagrody za zgłaszaną
pacę dyplomową, na opublikowanie mojego imienia i nazwiska w środkach masowego przekazu.

................................................................................
podpis Promotora
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