REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
PODNOSZĄCE PROBLEMY PRZESTRZENNE
MIASTA BIAŁEGOSTOKU

§1
1. Niniejszy regulamin konkursu - zwany dalej: Regulaminem - określa formę, zasady i tryb
przeprowadzenia konkursu na
najlepsze
prace dyplomowe
(magisterskie i inżynierskie)
podnoszące problemy przestrzenne miasta Białegostoku wykonane na:
1) Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej na kierunkach: architektura,
2) Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej na kierunkach:
architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna.
2. Inicjatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Białymstoku, zwany dalej Inicjatorem.
3. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Białostocka, zwana dalej Organizatorem.
4. Fundatorem nagród jest Inicjator.
5. Przedmiotem konkursu na najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne
miasta Białegostoku - zwanego dalej „Konkursem" - jest wybór spośród prac dyplomowych
zgłoszonych do udziału w konkursie, najlepszych prac dyplomowych prezentujących
nowatorskie rozwiązania problemów przestrzennych miasta Białegostoku.
6. Celem Konkursu jest nagrodzenie i/lub wyróżnienie studentów, będących autorami wybranych
prac
dyplomowych,
za
nowatorskie
rozwiązania
problemów
przestrzennych
miasta
Białegostoku.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu, jako jednoetapowy,
otwarty za zgłoszeniami, w którym Uczestnicy Konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie
do udziału w konkursie", a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie uczestników,
spełniających warunki, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
8. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci, którzy złożyli prace dyplomowe na:
1 ) Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej na kierunkach: architektura,
2) Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej na kierunkach:
architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,
oraz uzyskali w wyniku oceny pracy dyplomowej, dokonanej przez promotora pracy
i recenzenta, ocenę co najmniej dobrą plus lub wyższą.
9. Uczestnicy Konkursu, którzy złożą „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie", lecz nie
będą spełniać warunków uczestnictwa w konkursie, o których mowa powyżej w ust, 8, zostaną
wykluczeni przez Organizatora z udziału w konkursie.

§2
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie i inżynierskie, obronione
wyłącznie w roku akademickim 2020/2021, których tematyka dotyczy nowatorskich rozwiązań
problemów przestrzennych miasta Białegostoku.
2. Zgłoszenia pracy dyplomowej do udziału w Konkursie dokonują Uczestnicy konkursu poprzez
złożenie,
odpowiednio
w
Dziekanacie
Wydziału
Architektury
Politechniki
Białostockiej

lub Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej,
„Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie" wraz z oświadczeniem o akceptacji
warunków konkursu zawartych w Regulaminie konkursu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
3. Wzór „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie" wraz z oświadczeniem i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem dla potrzeb podatku dochodowego
od osób fizycznych, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zgłoszenia prac dyplomowych do wzięcia udziału w Konkursie można dokonywać w terminie
do dnia 22 października 2021 roku.

§3
1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Organizatora w sposób uniemożliwiający
zidentyfikowanie autorów prac dyplomowych do czasu rozstrzygnięcia konkursu przez
Inicjatora. W tym celu Organizator nada pracom dyplomowym zgłoszonym do udziału
w Konkursie trzycyfrowe oznaczenia kodowe i dokona zasłonięcia tymi oznaczeniami
fragmentów prac dyplomowych - tj. tych fragmentów plansz graficznych lub prezentowanych
opisów, na których zostały umieszczone imiona i nazwiska autorów prac dyplomowych.
2. Organizator w terminie do dnia 29 października 2021 r. zobowiązany jest do:
a) przekazania Inicjatorowi zestawienia tytułów prac dyplomowych dopuszczonych do udziału
w konkursie wraz z nadanymi im trzycyfrowymi oznaczeniami kodowymi,
b) zorganizowania dla przedstawicieli Inicjatora wystaw lub prezentacji prac dyplomowych
zgłoszonych do udziału w konkursie z zachowaniem anonimowości ich autorów, o których
mowa powyżej w ust. 1.
3. Inicjator dokona wyboru najlepszych prac dyplomowych oraz przydziału nagród i wyróżnień.
4. Nagrody w konkursie są pieniężne. Łączna wysokość nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.
Wysokość przyznanych nagród może być różna w zależności od liczby prac i dokonanej przez
Inicjatora oceny.
5. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac,
pozostawiając te kwestie Inicjatorowi, który oceniać będzie prace o różnorodnej tematyce
i trudno porównywalnych walorach.
6. Inicjator przekaże Organizatorowi listę tytułów nagrodzonych prac dyplomowych, z podaniem
ich trzycyfrowych oznaczeń kodowych oraz przyznanych im nagród lub wyróżnień wraz z ich
wysokością w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.
7. Od decyzji Inicjatora w zakresie rozstrzygnięcia konkursu nie przysługują odwołania.

§4
Oficjalne ogłoszenie wyników rozstrzygniętego konkursu, wraz z podaniem przez Organizatora
do publicznej wiadomości tytułów imion i nazwisk autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac
dyplomowych oraz tytułów tych prac, nastąpi w trakcie obchodów Święta Politechniki Białostockiej,
ustanowionego Uchwałą Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 4 lutego 1999 r.

