
  
RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU  IIMMIIEENNIIAA  PPRROOFFEESSOORRAA  WWIITTOOLLDDAA  ŻŻUURRKKAA    

NNAA  NNAAJJLLEEPPSSZZĄĄ  PPRRAACCĘĘ  DDYYPPLLOOMMOOWWĄĄ  OO  TTEEMMAATTYYCCEE  WWŁŁÓÓKKIIEENNNNIICCZZEEJJ  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Izba Bawełny w Gdyni 

2. Cele konkursu są następujące: 

- uczczenie pamięci Profesora Witolda Żurka, 

- wyróżnienie prac dyplomowych z zakresu włókiennictwa, 

- popularyzacja wiedzy na temat włókiennictwa. 

3. Przedmiotem konkursu jest  praca dyplomowa inżynierska lub magisterska spełniająca następujące warunki: 

- tematyka pracy poświęcona jest zagadnieniom szeroko rozumianego włókiennictwa: technologii 

włókienniczych, włókienniczej inżynierii materiałowej, metrologii włókienniczej, odzieżownictwa, 

wzornictwa materiałów i wyrobów włókienniczych, 

- praca  jest napisana w języku polskim. 

4. Forma Konkursu: 

- konkurs ma charakter otwarty i cykliczny, 

- konkurs przebiega jednoetapowo, 

- terminy nadsyłania prac i rozstrzygnięcia konkursu będą podawane w ogłoszeniu o konkursie. 
 

5. Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów wyższych I- go lub II-go stopnia polskich uczelni 

publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace dyplomową  

w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia konkursu. 

 

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, które otrzymały co najmniej ocenę dobrą.  

2. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów, po uzyskaniu zgody autora 

/autorów pracy na zgłoszenie pracy. 

3. Uczestnik konkursu powinien złożyć: 

- kompletnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu, 

- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 do 

Regulaminu 

- wydrukowaną pracę dyplomową w miękkiej oprawie - 1 egzemplarz, 

- pracą dyplomową w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym CD format PDF lub doc.- 1 

egzemplarz, 

- zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną  ocenę z pracy dyplomowej  

wraz z informacją o terminie obrony pracy, 

- pisemną zgodę autora pracy w przypadku, gdy zgłoszenia pracy dyplomowej  do konkursu dokonuje 

promotor lub dziekan wydziału. 

4. Prace złożone bez wymaganych załączników lub z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi nie będą 

brały udziału w konkursie. 

5. Termin i miejsce składania zgłoszeń oraz prac konkursowych każdorazowo określone zostanie w ogłoszeniu o 

konkursie. 

6. Prace wraz z kompletem załączników w zamkniętych kopertach wraz z danymi Uczestnika, z dopiskiem 

„Konkurs na najlepsza prace dyplomową …. r.” należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub 

firmy kurierskiej, w miejscu określonym każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. 



 

III.  KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Przy ocenie pracy przez Kapitułę nagrody będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

- powiązanie pracy dyplomowej z aktualnymi potrzebami krajowego przemysłu włókienniczego, 

- sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań, 

(nowatorski i twórczy  charakter pracy), 

- przydatność rozwiązań w praktyce.  

    

IV. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW  

1. Ocena nadesłanych prac dokonywana jest przez Kapitułę nagrody powoływaną przez Zarząd Izby Bawełny w 

Gdyni. 

2. Kapituła dokonuje wstępnej oceny formalnej oraz na podstawie kryterium oceny prac konkursowych 

zawartych w rozdziale III dokonuje merytorycznej oceny prac konkursowych. 

3. Kapituła dokonuje wyboru prac zwykłą większością głosów, a każdy członek Kapituły  posiada tylko jeden 

głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.  

4. Z obrad Kapituły zostanie sporządzony protokół zawierający nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych, 

nazwy uczelni, instytutów i wydziałów, nazwiska promotorów, tytuły prac, wraz z uzasadnieniem wyboru. 

V. NAGRODY  

1. Autorom najlepszych prac zgłoszonych do konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody książkowe. 

2. Za zajęcie I miejsca w Konkursie przyznana zostaje nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł. 

3. Za zajęcie II miejsca w Konkursie przyznana zostaje nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł. 

4. Za zajęcie III miejsca w Konkursie przyznana zostaje nagroda pieniężna w wysokości 500 zł. 

5. Fundatorem nagród przyznawanych w konkursie jest Izba Bawełny w Gdyni. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Lista zwycięzców opublikowana zostanie na stronie Izby Bawełny w Gdyni: www.gca.org.pl, 

2. Oficjalnie ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w określonym miejscu i czasie, o 

czym Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

VII. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU  
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:  

- gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,  

- jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu,  

- niezadowalającego poziomu prac konkursowych.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 

2. Prace dyplomowe złożone w konkursie nie będą wykorzystywane przez Organizatora i podmioty 

działające na jego zlecenie oraz udostępniane osobom trzecim bez zgody i wiedzy Uczestnika 

konkursu. 
 

 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Izby Bawełny w Gdyni na posiedzeniu w dniu 19 września 2014 roku  ze zmianami zatwierdzonymi w 

dniu 28 września 2017r.; w dniu 28 września 2018r. oraz w dniu 18 maja 2022r.  

http://www.gca.org.pl/

