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Regulamin Konkursu ,,TT HI-TECH"
najlepszą magisterską pracę dyplomową z dziedziny nowoczesnych technologii
obronioną na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
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Hi-Tech''
Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ogłasza Vll Edycję Konkursu
''TT S"A. na
(nazywanego dalej Konkursem) sponsorowanego pzez Społkę Transition Technologies
najlepszą magisterską pracę dyplomową z dziedziny nowoczesnych technologii, obronioną w roku
akademickim 201312014. Transition Technologies S.A. oraz Politechnika Wrocławska są Partnerami
w Klastrze lCT pod nazł,tą Wsp lnota Wiedzy i lnnowacji Zakresie Technik lnformacyjnych i
Komunikacyjnych.
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Do Konkursu mogą być zgłoszone magisterskie prace dyplomowe przygotowane i obronione w roku
akademickim 2o'l3l2014 na studiach stacjonarnych ; niestacjonamych Wydziału Elektroniki
Politechniki W.ocławskiej
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Do Konkursu mogą być zgłoszone magisterskie prace dyplomowe dotyczące nowoczesnych
technologii ze szczeg lnym uwzględnieniem informatyki, elektroniki, automatyki, robotyki i
zarządzania procesami. Poprzez nowoqzesne technologie rozumie się rozwiązania techniczne,
algorytmy' obszary bada i rozwoju' kt re powstały (informacje o nich zostały opublikowane w
materiałach naukowych, czasopismach branżowych, itp.} w ostatnich siedmiu latach.
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warunki uczestnictwa i termin zgłaszania prac
Termin zgłaszania prac do Konkursu upĘwa z dniem 15'10.2014 (ostatni dzie pzyjmowania
zgłosze ) do godziny 12:00.
W szczeg lnie uzasadnionym przypadku, za zgodą Dziekana. Wydziafu Elektroniki' termin może
zostać pzedłużony' Prace zgłoszone po terminie n|e będą brane pod uwagę.
Zgłoszenie magisterskiej pracy dyplomowej do Konkursu wymaga:
dostarczenia Zgłoszenia do Konkursu, podpisanego p.zez promotora lub recenzenta wraz z
merytorycznym uzasadnieniem oraz dokładnymi informacjami adresowymi dotyczącymi autora
(adres zamieszkania, e-mail, telefon, opcjonalnie nr konta bankowego - na wniosek Politechniki )
wz r Ęłoszenia do Konkursu zgodnie z załącznikiem nlt ,
załączenia zgłoszonej magisterskiej pracy dyplomowej w weĄi papierowej i elektronicznej wraz z
jej recenzjami (lub ich kopiami) prowadzącego pracę dyplomową oraz recenzenta'
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Powyższe dokumenty należy dostarczyć

Wrocławskiej do pokoju 2sBlbud'C-3.
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Dziekanatu Wydziału Elektroniki Politechniki
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s5
Konkurs zostanie rozstlzygnięty w terminie do 14 dni od ostatniego dnia zgłaszania prac. ogłoszenie
wynik w nastąpi nie p Źniej niŹ 14 dni po rozstlzygnięciu wynik w Konkursu. Zwycięzcy konkursu
otzymają dyplomy konkursowe w czasie uroczystego wręczania dyplom w uko czenia studi w.
Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszeti na tablicach
informacyjnych i witrynie internetowej Wydziału, oraz na witrynie intemetowej Fundatora nagrody
Transition Technologies S.A.
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Nagroda pieniężna za najlepszą magisterską pracę dyplomową wynosi 3.000'- zł' brutto (trzy tysiące
złotych) dla autora (lub zespołu autor w). Kwota zostanie wpłacona pzez Fundatora nagrody, społkę
Transition Technologies S' A., na konto Politechniki Wrooławskiej' a następnie wypłacona nłycięzcy
w formie nagrody pieniężnej, niez\,vłocznie po ogłoszeniu wynik w konkursu, na wskazany pzez
Attycięzcę rachunek bankowy. od nagrody pieniężnej zostanie pobrany zryczaftc^,'rany podatek
dochodowy zgodnie z Art. 30 ust.1 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od os b fizycznych.

Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone mniej niż trzy prace magisterskie, Komisja Konkursowa może
uznać konkurs za nierozstrzygnięty z powodu niewystalczającej liczby zgłoszonych prac.
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Konkurc TT Hi-Tech 'iest organizowany r wnolegle na trzech Wydziałach Politechniki Wrocławskiej:
Mechaniczno_Energetycznym, Elektrycznym i Elektroniki' Na każdym Wydziale zostanie wyłoniony
jeden zwycięzca. Natomiast, ze wszystkich zgłoszonych prac w terminie do 31.07.2o14 na tzech w/w
Wydziałach Politechniki Wrocławskiej, Fundator nagrody wyłoni laureata, kt ry będzie miał możliwość
odbycia czterotygodniowego płatnego stażu W pracowni Fundatora We Wrocławiu. Laureat w celu
odbycia stażu musi być dyspozycyjny w normalnych godzinach pracy (8:00 _ 16:00) od poniedziałku
do piątku i nie może być nigdzie zatrudniony. Laureat może zrezygnować z propozycji odbycia stażu,
bez poniesienia konsekwencji' Jeżeli laureat nie spełnia warunku dyspozycyjności lub braku
zatrudnienia, nagroda w postaci stażu nie przysługuje. Laureat nie może w wczas żądać żadnego
ekwiwalentu za staż' Termin stażu zostanie ustalony idopasowany do możliwościlaureata. odbędzie
się on nie p źniej niż do tzech miesięcy od daty rozstlzygnięcia konkursu.
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zwycięzcę wyłania i nagrodę przyznĄe Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału
Elektroniki Politechniki Wrocławskiej' W skład Komisji wchodzą:
Pzedstawiciel z ramienia firmy Transition Technologies S.A. - Fundator nagrody,
PŻedstawiciele z ramienia Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
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Transition Technologies S.A.

Wybrzeze Stanisława Wyspiariskiego 2'|
50_370 \Ąlrocław

tel.fax 71-320-35-7 4
NrP 896 000-58-51

Wrocław, dnia 1 5.05.2014
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Załacznik nr 1 do Regulaminu Vll edvcii Konkursu fi-HighTech
www.tt.com. pl lka riera/kon ku rsv

Zgłoszenie do Vll Edycji Konkursu ,,fi Hl-TEcH"
na nailepszą magisterską pracę dyplomową
z dziedziny nowoczesnych technologii
obronioną na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Vll Edycja Konkursu,,TT Hl-TEcH" została ogłoszona przez Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
i

firmę Transition Technologies S.A.,

kt

ra jest inicjatorem konkursu i fundatorem nagrody (3000zł).

Sp łka Transition Technologies S.A. (www.tt.com.pl) i Politechnika Wrocławska są Partnerami w
Klastrze ICT ,,Wspolnota Wiedzy i lnnowacji w Zakresie Technik lnformacyjnych i Komunikacyjnych"
(www. ict-cl uste r.wroc.

p I ).

Do konkursu mogą być zgłoszone magisterskie prace dyp|omowe przvgotowane i obronione w roku
ak.2oI3l2ol4 dotyczące nowoczesnych technologii ze szczeg lnym uwzględnieniem informatyki,
elektroniki, automatyki, robotyki i zarządzania procesami. Poprzez nowoczesne technologie rozumie się
rozwiązania techniczne, algorytmy, obszary badari i rozwoju, kt re powstały w ostatnich siedmiu latach
(tzn. informacje o nich zostały opublikowane w materiałach naukowych, czasopismach branżowych itp.).
Do zgłoszenia należy załączvć egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej wraz z
jej recenzjami (lub ich kopiami).

Tytuł pracy dyplomowej:

Autor pracy dyplomowej

:

Dane informacyjne i kontaktowe autora pracy dyplomowej:
Kierunek studi w ll stopnia:
Specjalność studi w ll stopnia:
Adres zamieszkania i korespondencyjny:
Adres email:
Telefon kontaktowy:
Nr konta bankowego (opcja):

ProwadzącY pracę dyplomową (promotor} i jego jednostka organizacyina:

osoba wnioskująca pracę do Konkursu ijej statUS

(promotor/recenzent/czł.Komisji Egzaminacyjnej):

Uzasadnienie wniosku (proszę ewentualnie wykorzystać kolejną stronę wniosku):

Wrocław, dnia.....
Pod p i s osoby w n ioskuj qcej

Wniosek należy zlożyćw nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2ot4r.w Dziekanacie Wydziału Elektroniki w p. 25B/C-3
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