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ZA PRACE DYPLOMOWE OPRACOWANE NA WYDZIALE

BuoowtrllcTWA l ARcHITEKTURy PollrecHNlKl opolsrlr.l

§1
Konkurs organizowany jest co roku dla uczczenia pamięci Profesora oswalda Matei,

wybitnego naukowca, inzyniera, wielkiego przyjaciela młodziezy, współtwórcy Politechniki
Opolskiej.

§2
Nagroda przyznawana jest za v,lyróżniĄące się prace dyplomowe opracowane na Wydziale
Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej na kierunku budownictwo, w dwóch

kategoriach.

o pr€lc€ inżynierskie opracowane na studiach pierwszego stopnia,

o pfac€ magisterskie opracowane na studiach drugiego stopnia.

§3
Do nagrody mogą być zgłaszane prace dyplomowe obronione w danym roku

kalendarzowym, charakteryzujące się nowoczesnością rozwiązań oraz oryginalnością

ujęcia problemu, ocenione przez promotora, recenzenta oraz Komisję Egzaminów

Dyplomowych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (ocena

z prezentacji pracy) oceną bardzo dobrą.

Prace spełniające wymagania określone ust.1 mogą byó zgłaszane do Konkursu pzez
promotora pracy, w porozumieniu z autorem pracy, na formulazu zgłoszeniowym
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stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Promotor pracy dołącza krótkie

uzasadnienie wg załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu, Autor pracy wyraza zgodę na

przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu wg załącznika nr 3 do Regulaminu

Konkursu.

§3
Nagrodę w kazdej kategorii określonej w § 2 stanowi dyplom l, ll, lll stopnia oraz statuetka

fundowana przez Opolską Okręgową lzbę lnżynierów Budownictwa. Ponadto Komisja

Konkursowa, o której mowa w § 4, może pzyznać równiez wyróznienie za pracę w kazdej

kategorii.

§4
Dla przeprowadzenia czynności związanych z oceną zgłoszonych prac dyplomowych

Prezydium Zarządu Oddziału PZ|TB w Opolu, w porozumieniu z Prezydium Opolskiej

Okręgowej lzby lnzynierów Budownictwa, powołuje corocznie Komisję Konkursową,

Członkami Komisji nie mogą być promotorzy oraz recenzenci zgłoszonych do Konkursu

prac dyplomowych.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele: Zarządu Oddziału PZITB,

Komisji Nauki pzy ZO PZITB, Zespołu Rzeczoznawców PZ|TB oraz przedstawiciele

Opolskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa,

Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji Nauki dział{ącE przy

Zarządzie Oddziału PZTB w Opolu lub inny członek Komisji Nauki, w przypadku gdy

przewodniczący Komisji Nauki jest promotorem lub recenzentem zgłoszonych do

Konkursu prac dyplomowych.

§5
Konkurs od strony organizacyjnej przygotowują członkowie Koła PZ|TB działającego przy

Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej pod kierownictwem

przewodniczącego Koła.

§6
Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznania nagrody l lub ll stopnia w przypadku, gdy

zgłoszone prace dyplomowe nie będą spełniały warunków określonych w Regulaminie.

§8
Prace Komisji Konkursowej są protokołowane,
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§9
Rozstzygnięcia Komisji Konkursu nie podlegają odwołaniu.

§10
Uchyla się dotychczasowy Regulamin Konkursu uchwalony

w Opolu w dniu 04 października 2005 roku.

pzez Zaząd Oddziału PZITB

§11

Regulamin Konkursu został uchwalony pzez Zarząd Oddziału PZ|TB w Opolu w dniu

16 października 2018 roku i obowiązuje od dnia uchwalenia,

{
Przewodniczący ZffPZ|TB w Opolu
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Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Rady Opolskiej Okręgowej lzby lnzynierów

Budownictwa w dniu 10 października 2018 roku.
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