STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
Oddział w Tarnowie
33-100 Tarnów Rynek 10,

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie ogłasza konkurs na
najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego.

1. Cel organizacji konkursu
Konkurs ma na celu aktywizacje zainteresowań studentów podstawowymi
problemami techniki, a w szczególności:
− elektroenergetyki,
− telekomunikacji,
− elektroniki,
− informatyki,
− elektroautomatyki elektroenergetycznej i procesowej,
− kompatybilności elektromagnetycznej,
− ochrony środowiska
a także zainteresowanie studentów wyższych szkół technicznych działalnością
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
2. Zasady organizacji konkursu.
2.1. Konkurs organizuje i ocenę przeprowadza Komisja konkursowa powołana
przez Prezydium Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP.
2.2. Komisję powołuje się w składzie pięcioosobowym.
2.3. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Komisja może powołać do swojego składu
specjalistów odpowiednich branż.
2.4. Komisja konkursowa spośród siebie wybiera przewodniczącego.
3. Zasady zgłaszania i oceny prac dyplomowych.
3.1. Do konkursu prace dyplomowe zgłaszane są przez macierzystą uczelnię,
obronione przez dyplomantów.
3.2. Prace dyplomowe (1 egzemplarza) wraz ze zgłoszeniem (Załącznik do
niniejszego Regulaminu) należy składać w Biurze Oddziału pod adresem:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie Rynek 10 Tarnów.
3.3. Egzemplarze prac dyplomowych będą zwracane po zakończeniu konkursu.
3.4. Zatwierdzenie oceny prac dyplomowych jest dokonywane na posiedzeniu
Komisji Konkursowej na podstawie analizy dostarczonych przez
poszczególnych członków Komisji i specjalistów propozycji ocen.
3.5. Komisja na podstawie uzyskanej oceny ustala kolejność nagród i wyróżnień.
3.6. Komisja ze swoich prac sporządza protokół, który w formie odpisu otrzymuje
właściwa uczelnia.
3.7. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki swoich prac do dnia 30 maja.
4. Nagrody
4.1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
4.2. Promotorzy nagrodzonych prac mogą zostać wyróżnieni nagrodami
rzeczowymi.

4.3.
4.4.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od przyznania
nagród.
Autor nagrodzonej pracy może opublikować jej streszczenie w biuletynie
Tarnowskiego Oddziału SEP.

5. Wręczenie nagród
O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Za Zarząd T/O SEP

