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Wojskowa
Akademia
•Cro, Techniczna
Zarządzenie
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
WEW/PRS/00010/2019
2019-03-21

nr

/RKR/2019 z dnia 2/ fize<=2.

2019 r.

w sprawie konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę
studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanej dalej „Ustawą", zarządza
się, co następuje:
§1
1. Ustanawia się „Konkurs Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną
w ramach działalności w kole naukowym WAT", zwany dalej „Konkursem".
2.

Celem Konkursu jest inspirowanie studentów WAT do rozwoju zainteresowa ń
naukowych, a także popularyzacja kół naukowych jako zorganizowanej
i zespołowej formy prowadzenia działalności naukowej.

3. Za organizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu odpowiada
prorektor ds. studenckich.
4.

Szczegółowe zasady organizacji Konkursu, w tym warunki i tryb zgłaszania
prac, a także zasady wyłaniania i nagradzania jego laureatów określa regulamin
stanowiący załącznik do zarządzenia.
2

Traci moc zarządzenie nr 19/RKR/2016 Rektora WAT z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie „Konkursu rektora na najlepszą pozaprogramową pracę studenta WAT".
3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

gen. bryg. dr hab. inż. Tade sz SZCZUREK

Opracował: G. Szczypek — pion PRS

ałącznik do zarządzenia Rektora WAT
nr`i./RKR/2019 z dnia U/W/G.6- 2019 r.

REGULAMIN
„Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną
w ramach działalności w kole naukowym WAT"
§1
Regulamin „Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną
w ramach działalności w kole naukowym WAT", zwany dalej „Regulaminem",
określa szczegółowe zasady organizacji Konkursu, w tym warunki i tryb zgłaszania
prac, a także zasady wyłaniania i nagradzania jego laureatów.
2
1. Celem „Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną
w ramach działalności w kole naukowym WAT", zwanego dalej „Konkursem",
jest inspirowanie studentów WAT do rozwoju zainteresowa ń naukowych,
a także popularyzacja kół naukowych jako zorganizowanej i zespołowej formy
prowadzenia studenckiej działalności naukowej.
2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
1) prace o tematyce związanej z obronnością państwa, w tym potrzebami Sił
Zbrojnych RP;
2) prace o tematyce innej niż określona w pkt 1.
3. Konkurs przeprowadzany jest raz w roku akademickim pod warunkiem
zgłoszenia przynajmniej w jednej kategorii, o której mowa w ust. 2, co najmniej
trzech prac spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 3-5.
3
W Konkursie może wziąć udział wyłącznie student WAT będący w dniu zgłoszenia
pracy członkiem koła naukowego wpisanego do ewidencji uczelnianych organizacji
studenckich WAT, zwanego dalej „kołem naukowym".
4
1. Do Konkursu może zostać zgłoszona praca indywidualna lub zespołowa,
o charakterze teoretycznym, doświadczalnym lub konstrukcyjnym, w całości
wykonana w kole naukowym.
2. W przypadku pracy zespołowej udział osób, o których mowa w § 3,
w opracowaniu zagadnienia będącego przedmiotem tej pracy musi wynosić co
najmniej 50 %. Osoby nieposiadające statusu studenta WAT są prezentowani
jako współautorzy, jednakże nie biorą udziału w Konkursie.
3. Do Konkursu nie może zostać zgłoszona praca będąca pracą dyplomową jej
autora lub autorów albo elementem tej pracy.
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1. Zgłoszenia pracy do Konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem", dokonuje
opiekun koła naukowego w porozumieniu z kierownikiem jednostki
organizacyjnej WAT, przy której koło naukowe działa, zwanym dalej
„kierownikiem jednostki".
2. W przypadku prac zespołowych w zgłoszeniu przedstawia się informację
o procentowym udziale autorów w opracowaniu zagadnienia będącego
przedmiotem pracy.

3. Z jednego koła naukowego można zgłosić tylko jedną pracę.
4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Do zgłoszenia dołącza się:
1) streszczenie pracy w formie wydruku o objętości nie więcej niż dwóch stron
formatu A4 (czcionka 12 pkt, Arial, pojedynczy odstęp między wierszami);
2) pełny tekst pracy wydrukowanej i w postaci elektronicznej w formacie PDF;
3) opinię recenzenta wskazanego przez kierownika jednostki, zawierającą krótką
charakterystykę pracy oraz ocenę oryginalności i jej ogólnego poziomu, stopnia
samodzielności autora (autorów), sposobu rozwiązania problemu
i możliwości zastosowania praktycznego uzyskanych rozwiązań, sporządzoną
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Zgłoszenia składa się w Dziale Spraw Studenckich w terminie do 10 listopada
każdego roku.
7. Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, w tym złożone po terminie,
pozostawia się bez rozpoznania.
6
1. W poszczególnych kategoriach Konkursu mogą być przyznane:
1) nagroda I. stopnia;
2) nagroda II. stopnia;
3) nagroda III. stopnia;
4) wyróżnienia.
2. O liczbie nagród i wyróżnień decyduje komisja konkursowa, o której mowa
w § 7 ust. 1, biorąc pod uwagę poziom i jakość zgłoszonych prac.
W szczególności Komisja może zmniejszyć liczbę nagród lub odstąpić od
przyznania nagrody określonego stopnia.
3. Nagrodą I., II. i III. stopnia jest stypendium za wyniki w nauce z własnego
funduszu na stypendia, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymują także dyplomy.
5. Decyzję o przyznaniu stypendium, jego wysokości i okresie pobierania podejmuje
rektor na wniosek prorektora ds. studenckich.
6. Kwota stypendium dla autora pracy zespołowej:
1) obliczana jest według wzoru:
Si = 1,5•Ui•P
gdzie:
S. — kwota stypendium dla i-tego autora,
Ul — procentowy udział i-tego autora w opracowaniu zagadnienia będącego
przedmiotem pracy,
P — kwota odpowiedniego stypendium dla autora pracy indywidualnej;
2) nie może przekroczyć kwoty odpowiedniego stypendium dla autora pracy
indywidualnej;
3) zaokrąglana jest w górę do wartości podzielnej przez 50 bez reszty.
7. Stypendium nie przyznaje się autorowi pracy zespołowej:
1) niespełniającemu wymogu, o którym mowa w § 3 lub
2) którego udział w opracowaniu zagadnienia będącego przedmiotem pracy jest
mniejszy niż 10 %.
8. W przypadku autora lub współautora będącego kandydatem na żołnierza
zawodowego rektor może podjąć decyzję o przyznaniu, w zamian za

stypendium, nagrody pieniężnej z funduszu nagród i zapomóg dla kandydatów
na żołnierzy zawodowych, równoważnej finansowo stypendium.
7
1. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją",
w składzie:
1) przewodniczący — prorektor ds. studenckich;
2) członkowie — po jednym przedstawicielu każdej jednostki organizacyjnej,
z której zgłoszono prace do Konkursu;
3) sekretarz.
2. Wyboru przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonuje kierownik
jednostki.
3. Sekretarzem Komisji jest pracownik Działu Spraw Studenckich wskazany przez
prorektora ds. studenckich. Sekretarz nie ma prawa głosu i oceny zgłoszonych prac.
4. Do zadań przewodniczącego Komisji należy kierowanie pracą Komisji, w tym
ustalanie terminów posiedzeń.
§8
1. Laureatów Konkursu, odrębnie dla każdej z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 2,
wyłania się w oparciu o ocenę prac przeprowadzoną na podstawie zgłoszeń oraz
prezentacji prac przeprowadzonej na posiedzeniu Komisji w formie seminaryjnej
z udziałem autorów wszystkich zgłoszonych prac.
2. Prace ocenia się metodą punktową.
3. Każdy członek Komisji ocenia prace przyznając im od 0 do 3 punktów, przy
czym ma do dyspozycji 10 punktów do podziału. Wyniki oceny prac członek
Komisji wpisuje do formularza oceny prac. Wzór formularza oceny prac stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu.
4.

Członkowie Komisji nie mogą głosować na prace z reprezentowanej przez
siebie jednostki organizacyjnej.

5. Punkty przyznawane są w trybie jawnym.
6. O uzyskanej lokacie decyduje suma punktów przyznanych przez członków Komisji.
7. O kolejności prac z równą liczbą punktów decyduje przewodniczący Komisji.
8. Sekretarz sporządza zbiorczą listę przyznanych punktów na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
§9
1. Podczas Konkursu może zostać dodatkowo przeprowadzony plebiscyt na najlepszą
prezentację pracy, zwany dalej „plebiscytem".
2. Decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu podejmuje Komisja.
3. Wyłonienie najlepszej prezentacji pracy w plebiscycie następuje w drodze
przyznawania punktów przez uczestników Konkursu.
4.

Uczestnicy Konkursu oceniają prezentacje przyznając im od O do 5 punktów, przy
czym każda wartość punktowa większa od O może być przyznana tylko raz.

5. Współautorzy pracy zespołowej dysponują tylko jednym zestawem punktów.
6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przyznawać punktów swojej prezentacji.
7. Punkty przyznane w plebiscycie zlicza sekretarz Komisji i przekazuje
informację przewodniczącemu, który ogłasza wynik plebiscytu.

8. Autorzy zwycięskiej prezentacji otrzymują dyplomy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
„Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta
wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT"

Warszawa, dn.

AKCEPTUJĘ

(kierownik jednostki organizacyjnej WAT,
przy której koło działa)

ZGŁOSZENIE PRACY
do „Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach
działalności w kole naukowym WAT"

Nazwa Koła Naukowego:
Tytuł pracy:

Kategoria'

praca o tematyce związanej z obronnością państwa, w tym
■
potrzebami Sił Zbrojnych RP
■
praca o tematyce nie związanej z obronnością państwa

Autorzy
(stopień, tytuł, imię i nazwisko):

Status2

1.

1.

Rok i stopień studiów,
numer albumu

2.

Procentowy
udział autora
w opracowaniu
pracy

1.

1.

2.

2.
3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

Opiekun naukowy:
Przedstawiciel jednostki organizacyjnej
do Komisji Konkursowej

tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko

Załączniki:
1) Streszczenie pracy na ... str.
2) Pełny tekst pracy — plik w formacie PDF
oraz wdrukowana praca na.... str.
3) Opinia recenzenta na ... str.
(data i czytelny podpis
opiekuna naukowego koła)

1 Właściwe
2

zaznaczyć
Wpisać: „student WAT", „absolwent WAT" lub „student/absolwent innej uczelni" (podać nazwę uczelni).

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej pracy i temat pracy nie
stanowi mojej pracy dyplomowej, ani nie jest elementem.

(data i czytelny podpis
autora/ów pracy)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
„Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta
wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT"

(nazwa kola naukowego)
(Wydział/Instytut/jednostka organizacyjna)

Recenzja
pracy zgłaszanej do „Konkursu Rektora WAT na najlepszą
studenta
wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT"
pracę
Autorzy:
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko
recenzenta:
Ocena pracy:
Charakter pracy:

pozytywna / negatywna'
praca teoretyczna / doświadczalna / konstrukcyjna'

Opinia:

(data i podpis recenzenta)

' Wybrać właściwy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu
„Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta
wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT"

FORMULARZ OCENY PRAC
(kategoria Konkursu)

(nazwa jednostka organizacyjnej reprezentowanej przez członka Komisji)

Lp.

Autorzy

Reprezentowane
Koło Naukowe

Liczba
przyznanych
punktów

Tytuł pracy

1.
2.
3.
4.
5.
....
RAZEM

czytelny podpis członka Komisji
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Załącznik nr 4 do Regulaminu
„Konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta
wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT"

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY PRAC
(kategoria Konkursu)

Liczba punktów przyznanych przez członków Komisji
Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

...

...

Razem

PRS

WCY

WEL

WIG

WLO

WME

WML

WTC

IOE

[pkt.]

—

•••

•••

•••

•••

—

•••

•••

•••

•••

Miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•••

RAZEM [pkt]

czytelny podpis Sekretarza Komisji

...

