Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Naukowe
Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

I. ZAKRES I CELE KONKURSU
§ 1.
Konkurs obejmuje prace dyplomowe dotyczące informatyki ekonomicznej bronione w wyższych
uczelniach krajowych i instytucjach naukowych. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace
licencjackie, magisterskie i doktorskie.
§ 2.
Celem konkursu jest: a/ dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych, b/ propagowanie
nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w drodze ich prezentacji i dyskusji
naukowych w czasie Zjazdów NTIE, w uczelniach oraz na krajowych i regionalnych konferencjach i
sympozjach, dotyczących tematycznie informatyki ekonomicznej, c/ pobudzanie inicjatyw do
podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń w zakresie kierunków postępu naukowego w
dziedzinie informatyki ekonomicznej, d/ promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
§ 3.
W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe absolwentów wyższych uczelni w Polsce, którzy złożyli
i obronili swoje prace w ciągu danego roku kalendarzowego.
§ 4.
1. Prace dyplomowe na konkurs składają ich promotorzy, autorzy lub recenzenci.
2. Zgłoszenie pracy na konkurs obejmuje: a/ wersję elektroniczną pracy dyplomowej, b/ pismo
promotora rekomendujące daną pracę dyplomową, zawierające syntetyczne dane o autorze; wzorzec
danych syntetycznych jest zawarty w Załączniku Nr 1 Regulaminu, c/ zaświadczenie uczelni, że zgłoszona
na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku.
3. Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 15 marca danego roku za
okres roku ubiegłego.

III. ORGANIZACJA KONKURSU
§ 5.

1. Zarząd NTIE powołuje stałą Komisję Konkursową: w składzie Przewodniczący, Członek Komisji,
Sekretarz.
2. Komisja o której mowa w pkt.1 jest powoływana na okres kadencji władz NTIE.
3. Komisja Konkursowa powołuje spoza swojego grona recenzentów.
§ 6.
Zgłoszenia prac dyplomowych są kierowane do sekretarza Komisji Konkursowej przez formularz
elektroniczny na stronie internetowej Konkursu.
§ 7.
Zadania i harmonogram prac są następujące:
1. Ustalenie formalnej poprawności zgłoszonych na konkurs prac dyplomowych, zgodnie z
postanowieniami § 4.
2. Ustalenie zgodnie z postanowieniami §. §. 8 i 9 Regulaminu, nazwisk dwóch recenzentów dla każdej,
zgłoszonej pracy dyplomowej.
3. Przesłanie recenzentom, o których mowa w pkt.2 zgłoszonych na konkurs prac dyplomowych; termin
nadesłania recenzji wynosi 30 dni, licząc od daty wysłania pracy do recenzji.
4. Zorganizowanie posiedzenia Komisji Konkursowej i dokonanie na niej w oparciu o: dokumentację prac
dyplomowych, własne, pisemne opinie recenzentów NTIE oraz dyskusję, selekcji zgłoszonych prac na
prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe wraz z przyznaniem nagród, zgodnie z postanowieniami § 10
Regulaminu.
5. Powiadomienie autorów prac dyplomowych oraz ich uczelni o nagrodach i wyróżnieniach, przyznanych
przez NTIE oraz odesłanie do uczelni pełnej dokumentacji wszystkich prac dyplomowych nadesłanych
na konkurs.
6. Opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej i przesłanie go do Zarządu NTIE.
7. Działania Komisji Konkursowej, o których mowa w pkt.4, 5 i 6, §. 7 powinny być zrealizowane
do 15 czerwca.
8. Obrady Komisji Konkursowej są tajne, a decyzje ostateczne.
§ 8.
1. Recenzentami prac dyplomowych ze strony NTIE zgłoszonych na konkurs mogą być: a/ zarówno
członkowie NTIE, jak i osoby spoza NTIE, b/ wyłącznie osoby mające status samodzielnego pracownika
naukowego.

2. Recenzentem, o którym mowa w pkt.1, nie może być osoba która oceniała pracę dyplomową,
zgłoszoną na Konkurs z ramienia uczelni, która nadała tytuł licencjata/magistra/doktora autorowi tej
pracy.
3. Recenzenci, o których mowa w pkt.1, opracowują pisemną ocenę otrzymanych prac i oceny te
przesyłają do sekretarza Komisji Konkursowej w terminie 30 dni od daty wysłania pracy do recenzji.
§ 9.
Recenzje opracowane w imieniu NTIE powinny zawierać merytoryczną ocenę prac dyplomowych
zgłoszonych na Konkurs, dotyczącą w szczególności:
1. Istotności tematu pracy, sposobu uzasadnienia jej podjęcia przez autora pracy oraz wagi tematu pracy
dla rozwoju informatyki ekonomicznej.
2. Sposobu oraz metod rozwiązania problemu, z podkreśleniem ujęć nowatorskich.
3. Możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy.
4. Adekwatności doboru literatury krajowej i obcojęzycznej.
5. Edytorskiego poziomu pracy.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 10.
1.Zarząd NTIE ustala na następny rok kalendarzowy pulę nagród za najlepsze prace dyplomowe,
zgłoszone na Konkurs i jej orientacyjny podział według stopnia nagrody (Stopnie I, II i III). Wysokość kwot
nagród i ich podział określa Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody zgodnie z propozycjami Zarządu, może podział ten
zmienić jednak bez zmiany określonej przez Zarząd kwoty ogólnej nagród, może także nie przyznać
żadnej nagrody. W tym ostatnim wypadku Zarząd NTIE podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia
niezrealizowanych kwot na nagrody. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia za prace
dyplomowe nadesłane na Konkurs. Wyróżnienia nie są honorowane pieniężnie a ich liczba nie jest
ograniczona.
3.Nagrodzone prace dyplomowe lub ich streszczenie mogą być publikowane na stronie internetowej
NTIE, jeśli autorzy wyrażą na to zgodę.

Załącznik Nr 1
INFORMACJE O AUTORZE PRACY
1. Tytuł pracy.
2. Nazwisko i imię autora pracy oraz rok urodzenia.
3. Aktualny adres zamieszkania autora pracy.
4. Nazwa uczelni, wydziału, która nadała tytuł licencjata/magistra/doktora autorowi pracy.

