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1 Cele	  konkursu	  
1.1. Promocja i propagowanie informatyki w środowisku lokalnym, jej podstaw teoretycznych 

oraz zastosowań praktycznych.  
1.2. Wykreowanie, dla studentów informatyki i kierunków pokrewnych, dodatkowej motywacji 

do podejmowania ambitnych tematów projektów dyplomowych oraz realizowania ich na 
wysokim poziomie. 

1.3. Zainteresowanie dyplomantów aktualnymi wyzwaniami szeroko rozumianej informatyki, 
również z uwzględnieniem problemów życia codziennego, potrzeb gospodarki narodowej, 
regionu lub uczelni. 

1.4. Propagowanie działalności ACM Łódź Chapter oraz Oddziału Łódzkiego PTI wśród 
młodzieży studenckiej. 

2 Uczestnictwo	  w	  konkursie	  
2.1. Udział w konkursie jest dobrowolny; zgłoszenie pracy oznacza akceptację postanowień 

niniejszego regulaminu. 
2.2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie dyplomanci Wydziału EEIiA PŁ, w tym 

absolwenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), którzy ukończyli jeden 
z następujących kierunków studiów: Informatyka, Elektrotechnika, Elektronika i 
Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Computer Science, Telecommunications 
& Computer Science lub Computer Science & Information Technology. 

2.3. Tematyka prac przyjmowanych do konkursu może obejmować szeroko rozumiane 
zagadnienia informatyczne i okołoinformatyczne, w tym prace teoretyczne oraz praktyczne 
zastosowania informatyki w życiu codziennym, przemyśle i medycynie. 

2.4. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik 
egzaminu dyplomowego.  

2.5. Zgłosić można prace dyplomowe zrealizowane wyłącznie w języku polskim lub 
angielskim. 

2.6. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać: 
a) Dyrektor Instytutu lub Kierownik Katedry, 
b) Opiekun lub Recenzent pracy dyplomowej, 
c) Dyplomant (Autor pracy). 

2.7. Przy zgłoszeniu pracy na konkurs należy przedstawić: 
a) Pracę dyplomową w postaci drukowanej wraz z załączonym nośnikiem zawierającym 
tekst pracy oraz zrealizowany projekt praktyczny (o ile praca nie ma charakteru czysto 
teoretycznego). Projekt - aplikacja, wraz z postacią źródłową, powinna być dostarczona 
w wersji pozwalającej na jej uruchomienie i przetestowanie. Jeśli zakres projektu nie pozwala 
na załączenie wersji instalacyjnej, to konieczne jest udostępnienie odpowiednich uprawnień 
do środowiska, w którym pracuje projekt. 
b) Dwie opinie o pracy (opiekuna i recenzenta). 
c) Ankietę wypełnioną przez Dyplomanta (zał. Nr 1). 
d) Ewentualne inne załączniki jeśli będą wyszczególnione w piśmie przewodnim – 
informacji rozsyłanej do jednostek. 

2.8. Dokumenty wymienione w pkt. 2.7 a, b, c mogą być uzupełnione dodatkowymi opiniami 
świadczącymi o wykorzystaniu wyników pracy lub potwierdzającymi wysoki poziom 
merytoryczny, czy też istotne znacznie praktyczne i/lub społeczne projektu. 
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2.9. Prace dyplomowe z opiniami i ankietami należy składać u organizatorów w terminie 
podanym w odrębnym piśmie informującym o konkursie. 

2.10. W każdej edycji konkursu może obowiązywać limit zgłoszonych prac. Limit może 
dotyczyć liczby zgłoszeń prac zrealizowanych w danej jednostce WEEIA. W takim przypadku 
zasady zgłaszania i dokładna liczba prac akceptowanych będzie publikowana wraz 
z informacją rozsyłaną do jednostek WEEIA.  

 

3 Tryb	  przeprowadzania	  konkursu	  
3.1. Nad przebiegiem konkursu pieczę sprawuje Komisja Konkursowa. 
3.2.  Konkurs jest ogłaszany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej lub Prezesa 

Zarządu ACM Łódź Chapter. 
3.3. Szczegółowa informacja o konkursie jest przesyłana do wiadomości zainteresowanych 

jednostek WEEIA pocztą elektroniczną lub tradycyjną albo publikowana na stronach 
internetowych ACM Łódź Chapter. 

3.4. Wyniki konkursu ustalane są w trybie decyzji Komisji Konkursowej. 
 

4 Komisja	  konkursowa	  
4.1. Komisję konkursową powołuje Zarząd Oddziału ACM w porozumieniu z władzami 

Wydziału EEIA.  
4.2. Minimalny skład komisji wynosi 5 osób. W skład komisji wchodzi zawsze przedstawiciel 

Dziekana WEEIA, ACM Łódź Chapter i Oddziału Łódzkiego PTI.  
4.3. W skład komisji konkursowej mogą także wchodzić : 

a) Specjaliści – pracownicy uczelni i przemysłu, 
b) Inne zaproszone osoby. 

4.4. Komisja wyłania spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. 
4.5. Tryb procedowania Komisji Konkursowej określa Przewodniczący. 
4.6. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów. Dopuszczalne jest głosowanie 

drogą elektroniczną. 
4.7. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący ma przedstawiciel ACM Łódź 

Chapter. 
 

5 Kryteria	  oceny	  
5.1. Komisja konkursowa  ocenia pracę zgłoszoną na konkurs na podstawie dokumentów 

wymienionych w pkt. 2.7. i 2.8. oraz własnej oceny członków komisji. 
5.2. Komisja konkursowa może powołać dodatkowych recenzentów. 
5.3. Przy ocenie pracy przez komisję należy brać pod uwagę następujące kryteria: 

a) Aktualność tematyki i jej praktyczne bądź teoretyczne znaczenie, 
b) Wkład pracy i stopień samodzielności Autora, 
c) Oryginalność rozwiązania problemu, 
d) Poziom redakcyjny pracy (jasność formułowania myśli, poprawność stylu, strona 

edytorska itp.), 
e) Umiejętność wykorzystania literatury przedmiotu. 
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6 Nagrody	  i	  wyróżnienia	  
6.1. Komisja konkursowa przyznaje nagrody i wyróżnienia dla najwyżej ocenionych prac 

w postaci dyplomów.  
6.2. Komisja może także przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia, w tym także rzeczowe 

lub pieniężne mogące pochodzić ze środków własnych, dodatkowo uzyskanych z uczelni lub 
od partnerów instytucjonalnych, przemysłowych i sponsorów. 

6.3. Wyniki konkursu w postaci listy zawierającej nazwiska autorów prac nagrodzonych i 
wyróżnionych, nazwę jednostki dyplomowania, tytuły prac, nazwiska opiekunów oraz rodzaj 
przyznanych nagród zostanie opublikowana na stronach internetowych ACM Łódź Chapter 
oraz przesłana do Dziekana Wydziału oraz dyrektorów instytutów i kierowników katedr. 
Informacja o wynikach konkursu może być też publikowana w witrynach partnerów konkursu 
wskazanych przez organizatorów. 

6.4. Termin i sposób przekazania nagród i wyróżnień określa Zarząd ACM Łódź Chapter 
w porozumieniu z Komisją Konkursową. 

 

7 Przepisy	  porządkowe	  
7.1. Protokół końcowy dotyczący  wyników konkursu zawierać powinien nazwiska osób 

nagrodzonych i wyróżnionych, nazwy jednostek dyplomowania, tytuły prac i nazwiska 
opiekunów oraz rodzaj przyznanych nagród. 

7.2. Protokół z prac  Komisji Konkursowej należy przekazać na ręce przedstawiciela ACM 
Łódź Chapter przed publicznym ogłoszeniem wyników konkursu. 

7.3. Protokół komisji konkursowej jest do wglądu wszystkich zainteresowanych. Sposób 
i miejsce udostępnienia kopii protokołu określi Komisja Konkursowa. 

7.4. Po zakończeniu konkursu przedłożone prace dyplomowe zostaną zwrócone jednostkom 
dyplomowania lub osobom dokonującym zgłoszenia pracy. 

 
 

Dr inż. Andrzej Romanowski 
 
 
 
 
Prezes Zarządu ACM Łódź Chapter 

 
 
 
 
 
 
 
Łódź, dnia 17 listopada 2014r. 


