Regulamin Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru
chemii dla absolwentów wyższych uczelni
§1
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Przemysłu Chemicznego (zwany dalej SITPChem).
Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap na poziomie Oddziałów SITPChem i
drugi – na poziomie ogólnopolskim.
§2
Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna
praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz
jego utylitarność.
Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej
§3
Zarząd Główny SITPChem corocznie informuje o warunkach konkursu na
stronie internetowej www.sitpchem.org.pl
Informacje o warunkach konkursu przekazywane są również za pośrednictwem
czasopism chemicznych.
§4
Warunki udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową absolwentów
wyższych uczelni o kierunku chemicznym:
1) Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów
kończących studia w danym roku akademickim
2) Każda uczelnia zgłasza maksimum dwie prace z różnych wydziałów
chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez uczelnię.
3) Termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej w biurze
Zarządu Oddziału SITPChem – do końca listopada każdego roku.
§5
1. Oceny prac dyplomowych w pierwszym etapie dokonują komisje
konkursowe składające się z przedstawicieli Oddziału SITPChem i
uczelni.

2. Komisja, której przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału lub jego
pełnomocnik kwalifikuje prace do etapu drugiego na poziomie
ogólnopolskim.
3. Zarząd Oddziału przekazuje do Biura Zarządu Głównego SITPChem w
terminie do końca stycznia roku następnego:
- pisemne zgłoszenie prac zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego
zał. 1
- 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej oraz
elektronicznej
4. Dla dokonania oceny prac dyplomowych w etapie ogólnopolskim
Prezydium Zarządu Głównego SITPChem powołuje komisję konkursową
i jej przewodniczącego.
W skład komisji konkursowej powinni wchodzić specjaliści
reprezentujący różne dyscypliny nauk chemicznych
5. Kryteria i skalę zawiera indywidualny formularz ocen – zał. 2
6. Komisja powinna zakończyć prace do końca marca. Wyniki oceny i
propozycję klasyfikacji prac konkursowych komisja konkursowa
przekazuje do Prezydium Zarządu Głównego SITPChem.
§6
1. Sprawozdanie końcowe z prac komisji konkursowej zatwierdza
Prezydium ZG SITPChem.
2. Każdego roku Prezydium ZG SITPChem ustala sposób i wartość nagród.
3. Decyzje Prezydium ZG SITPChem w sprawach związanych z
przebiegiem konkursu są ostateczne.
4. Dokumenty związane z przebiegiem konkursu na etapie ogólnopolskim są
archiwizowane w biurze ZG SITPChem, a kopie prac zwracane autorom.
§7
Uczelnie i Autorzy nagrodzonych prac dyplomowych w konkursie otrzymują
dyplomy uznania.
Autorzy nagrodzonych prac dyplomowych w konkursie mogą także otrzymać
upominki rzeczowe lub nagrody pieniężne.
§8
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród powinno nastąpić do końca
czerwca na ważnych spotkaniach związanych z działalnością SITPChem (np.
obchody Dnia Chemika, Dni Uczelni, uroczyste posiedzenia ZG, itp.) oraz
powinny być opublikowane na stronie internetowej www.sitpchem.org.pl i w
czasopismach chemicznych.
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