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REGULAMIN 
 

dorocznego konkursu na najlepsze prace dyplomowe  
w dziedzinie transportu dla szkół wyższych 

 
 

Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału SITK RP w Warszawie. 

 
2. Cele konkursu 

2.1. Zachęcenie uczelni do podejmowania tematyki praktycznej usprawniającej 

funkcjonowanie  systemu transportowego Warszawy i Mazowsza. 

2.2. Popularyzowanie autorów prac dyplomowych z dziedziny transportu. 

 
3. Charakter konkursu: 

3.1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich studentów – 

dyplomantów wyższych uczelni Warszawy i Mazowsza, podejmujących tematykę 

transportu i komunikacji. 

3.2. Nagrody i wyróżnienia SITK RP za wysoko ocenione prace dyplomowe są 

przyznawane dyplomantom studiów magisterskich lub inżynierskich w wyższych 

uczelniach Warszawy i Mazowsza.  

 

4. Kategorie prac konkursowych. 

Przewiduje się cztery kategorie konkursowe: 

4.1. Praca dyplomowa magisterska dotycząca Warszawy. 

4.2. Praca dyplomowa magisterska dotycząca Mazowsza. 

4.3. Praca dyplomowa inżynierska (licencjacka) dotycząca Warszawy. 

4.4. Praca dyplomowa inżynierska (licencjacka) dotycząca Mazowsza. 
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5. Postanowienia szczegółowe 

 
5.1. Postawą do ubiegania się o nagrodę jest zgłoszenie pracy przez Dziekana  

       Wydziału, lub Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry odpowiedniej wyższej  

       uczelni lub Koło SITK działające w danej jednostce uczelni. 

 
5.2. Zgłoszenie pracy powinno zawierać: 

 - wypełniony formularz zgłoszeniowy posiadający następujące dane: 

 - nazwę uczelni, wydziału, instytutu, katedry, 

      - imię i nazwisko autora, 

 - tytuł pracy dyplomowej, 

 - imię i nazwisko promotora, 

 - datę obrony, 

 - wydrukowany i oprawiony egzemplarz pracy dyplomowej. 

 

5.3. Do zgłoszenia należy dołączyć opinie: 

 - promotora, 

 - recenzenta pracy. 

 

5.4. Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione. 

  

5.5. Zgłaszane prace należy przekazywać do Biura Zarządu Oddziału SITK RP w 

Warszawie do 30 kwietnia bieżącego roku. 

 
5.6. Prace będą oceniane w niżej wymienionych, szeroko pojmowanych,  grupach 

tematycznych: 

I. Zagadnienia techniczne (i technologiczne) w rozwoju i funkcjonowaniu systemu 

transportowego (infrastruktura, eksploatacja, materiały budowlane,  bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, kolejowego,…)  

II. Zagadnienia ekonomiczne i organizacyjne w rozwoju, funkcjonowaniu i zarządzaniu 

systemami transportowymi. 

5.7. Przy ocenie prac dyplomowych będą brane pod uwagę następujące czynniki:  

 - aktualność tematu (czyli wyjście naprzeciw realnym problemom w zakresie poprawy 

dostępności elementów systemu transportowego i zagospodarowania przestrzennego, 

poprawy poziomu bezpieczeństwa transportu, korzystnego wpływu na środowisko i 

zrównoważony rozwój transportu, w szczególności działania prowadzące do 

zwiększenia udziału użytkowników transportu zbiorowego)  stanowiącego  przedmiot 

pracy, 
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- możliwość wykorzystania  wyników pracy w praktyce, 

 - nowatorstwo (innowacyjność) proponowanych rozwiązań, 

- wpływ zastosowanych rozwiązań w pracy na rozwój miejskiego, aglomeracyjnego i 

regionalnego zrównoważonego systemu transportowego, 

- efektywność ekonomiczną oraz korzystne oddziaływanie proponowanych rozwiązań 

na środowisko, 

 - atrakcyjny sposób prezentacji tematu przez autora (autorów).           

 

5.8. Zasady oceny prac i rozstrzygnięcie konkursu: 

• Po zgłoszeniu prac na konkurs Zarząd Oddziału wyznacza sekretarza 

organizacyjnego konkursu i powołuje Sąd konkursowy. 

• Sąd wyłania spośród siebie Przewodniczącego. 

• Członkowie Sądu pełnią funkcje honorowo. 

• Sąd Konkursowy ustala kryteria oceny, wskazuje prace kwalifikujące się do 

przyznania  nagród i wyróżnień  oraz  wnioskuje do Zarządu o akceptację. 

• Protokół końcowy sądu zatwierdza zarząd Oddziału. 

 

5.9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w terminie do 30 września bieżącego roku. 

Wręczenie nagród przewiduje się w miesiącu maju każdego roku podczas  seminarium 

(konferencji), poświeconego konkursowi z prezentacją najlepszej (najlepszych) pracy 

(prac).  

5.10. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymują: dyplomy, książki, nagrody 

rzeczowe ew. finansowe, a promotorzy prac otrzymują stosowne podziękowanie 

pisemne. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd. 

 
 
Powyższy Regulamin przyjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału SITK RP  

w Warszawie. 

 

           Prezes 

                              /-/  Wojciech Wojtysiak 

 

 

  


