
TT HI-TECH
7 EDYCJA KONKURSU

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z DZIEDZINY 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 

DO WYGRANIA 9000 ZŁ* 
ORAZ PŁATNY STAŻ 

W FIRMIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
– TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.

Sponsorem nagród jest:                Organizatorem konkursu jest:Więcej o konkursie na  www.tt.com.pl/konkurs

Formularza zgłoszeniowego zawierającego merytoryczne uzasadnienie, 
podpisanego przez promotora lub recenzenta.

Formularz do pobrania na www.tt.com.pl/konkurs 
lub w dziekanacie wydziału. 

Zgłoszonej magisterskiej pracy dyplomowej w wersji papierowej
 i elektronicznej wraz z jej recenzją. 

Dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Elektroniki do 
pokoju 25b, bud. C-3.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału studentów, których 
prace dyplomowe zostały przygotowane 
i obronione w roku akademickim 2013/14 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

Termin zgłaszania 
prac upływa 15.10.2014r.

ZGŁOSZENIE PRACY WYMAGA DOSTARCZENiA

* Łączna pula nagród w konkursie TT Hi-Tech organizowanym na trzech wydziałach.



Warunki uczestnictwa

Do Konkursu mogą być zgłoszone magisterskie prace dyplomowe przygotowane 
i obronione w roku  akademickim 2013/2014 na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
Do Konkursu mogą być zgłoszone magisterskie prace dyplomowe dotyczące 
nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, 
automatyki, robotyki i zarządzania procesami. 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 dni od ostatniego dnia zgłaszania 
prac. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 14 dni po rozstrzygnięciu 
wyników Konkursu. Laureaci  konkursu otrzymają dyplomy konkursowe w czasie 
uroczystego wręczania dyplomów ukończenia studiów. Wyniki Konkursu zostaną 
podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych 
i witrynie internetowej Wydziału, oraz na witrynie internetowej Fundatora nagrody 
Transition Technologies S.A

Nagrody

Nagroda pieniężna za najlepszą magisterską pracę dyplomową na Wydziale 
Elektrycznym wynosi 3.000,- zł. dla autora (lub zespołu autorów). Taka sama 
wysokość nagrody będzie przyznana laureatom dwóch pozostałych Wydziałów 
organizujących konkurs. Łączna pula nagród wynosi 9000 zł.

Staż. Wśród prac zgłoszonych do 31.07.2014 r. ze wszystkich wydziałów 
organizujących konkurs, fundator nagrody wyłoni laureata, który będzie miał 
możliwość odbycia czterotygodniowego płatnego stażu w pracowni Fundatora we 
Wrocławiu.

Komisja Konkursowa

Laureata wyłania i nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa powołana przez 
Dziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Regulamin Konkursu „TT HI-TECH”

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ogłasza VII Edycję 
Konkursu „TT Hi-Tech”. na najlepszą magisterską pracę dyplomową 

z dziedziny nowoczesnych technologii. Fundatorem nagrody w konkursie  
jest Transition Technologies S.A. 

Pełna wersja regulaminu dostępna jest na www.tt.com.pl/konkurs


