REGULAMIN
konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Cel konkursu
§1
Celem konkursu jest:
1) inspirowanie studentów (słuchaczy) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie oraz studentów innych uczelni do podejmowania w pracach
dyplomowych tematyki zbieżnej z celami statutowymi stowarzyszenia,
wykorzystywanej w jego działalności merytorycznej,

2)

upowszechnianie najlepszych, szczególnie przydatnych dla stowarzyszenia
i ochrony przeciwpożarowej prac dyplomowych lub ich części poprzez
wykorzystywanie w działalności szkoleniowej, popularyzatorskiej i wydawniczej,

3)

propagowanie wśród młodzieży idei działalności SITP.
Problematyka objęta konkursem
§2

1. Do udziału w konkursie dopuszcza się prace dyplomowe z następujących
dziedzin:
1) inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
2) bezpieczeństwo pożarowe,
3) technologia ochrony przeciwpożarowej,
4) ochrona przeciwpożarowa w budownictwie,
5) organizacja i kierowanie ochroną przeciwpożarową,
6) działania ratownicze straży pożarnych,
7) ochrona przeciwpożarowa w transporcie lotniczym i morskim,
8) dochodzenie po pożarowe,
9) ochrona przeciwpożarowa w przemyśle chemicznym i petrochemicznym,
10) zarządzanie i ocena ryzyka,
11) bezpieczeństwo pożarowe imprez masowych,
12) ochrona środowiska naturalnego,
13) techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów,
14) informatyka w ochronie przeciwpożarowej, oprogramowanie wspomagające
procesy decyzyjne oraz analizę zagrożeń pożarowo – wybuchowych,
15) środki i pomoce dydaktyczne związane z ochroną przeciwpożarową.
2. Tematy prac mogą być proponowane przez
z uwzględnieniem problematyki zawartej w ust. 1.

Zarząd

Główny

SITP

Uczestnicy konkursu
§3

1. W konkursie mogą uczestniczyć dyplomanci uczelni wyższych, którzy obronili
prace w danym roku akademickim.
2. Zgłoszenia prac do konkursu dokonują:
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1)
2)
3)
4)

władze uczelni,
promotor pracy,
Zarząd Koła lub Oddziału SITP,
autor pracy.
Komisja konkursowa
§4

1. Prace dyplomowe rozpatruje i ocenia komisja konkursowa.
2. Zarząd Główny SITP powołuje spośród członków SITP komisję konkursową
w pięcioosobowym składzie, w tym przewodniczącego i sekretarza komisji.
3. W skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele szkół pożarniczych legitymujący
się co najmniej dwuletnim stażem członka SITP – wskazani przez komendantów
szkół.
4. Do komisji mogą być zapraszani jako konsultanci (eksperci), specjaliści oraz
członkowie SITP, posiadający uprawnienia rzeczoznawców.
Tryb pracy komisji
§5
1. Komisja konkursowa rozpatruje i ocenia prace zgłoszone na konkurs spełniające
kryteria określone w § 2 i 3.
2. Komisja wyznacza recenzenta każdej pracy oraz może powołać dodatkowych
opiniodawców.
3. Komisja ocenia zgłoszone prace, przy czym wyróżnione mogą być prace
spełniające równocześnie następujące kryteria:
 powiązanie pracy z merytorycznymi celami Stowarzyszenia,
 nowatorskie omówienie zagadnienia z wykorzystaniem aktualnego stanu
wiedzy oraz z wykorzystaniem standardów i rozwiązań w innych krajach,
 możliwości praktycznego wykorzystywania efektów pracy, w szczególności jej
upowszechniania w działalności statutowej SITP,
 poprawności stylu i formy.
Tryb przeprowadzania konkursu
§6
1. Konkurs ogłaszany jest przez Zarząd Główny SITP do 30 maja każdego roku
i podany do wiadomości na zebraniach Oddziałów i Kół SITP, posiedzeniach Rad
Naukowych uczelni, w prasie pożarniczej oraz na stronie internetowej Zarządu
Głównego SITP.
2. Prace dyplomowe z opiniami i ankietami są przyjmowane przez Biuro Zarządu
Głównego SITP do 30 października.
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3. Praca Komisji konkursowej rozpatrującej prace dyplomowe składa się z dwóch
etapów:
 I etap – wybór najlepszych prac, bez ustalania kolejności i zakwalifikowanie
do II etapu, czyli nominowania do nagrody,
 II etap – właściwe postępowanie konkursowe w celu ustalenia ostatecznej
kolejności nagrodzonych i wyróżnionych prac.
4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
5. Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi Głównemu SITP sprawozdanie
z prac Komisji.
Nagrody i wyróżnienia.
§7
1. Komisja konkursowa wnioskuje o przyznanie nagród i wyróżnień, których
wysokość uchwala Zarząd Główny SITP.
2. Nagrody przyznawane są za zajęcie I, II i III miejsca. Przyznana nagroda stanowi
równocześnie zobowiązanie do wygłoszenia referatu opracowanego na
podstawie nagrodzonej pracy, na konferencji wskazanej przez Zarząd Główny
SITP oraz honorarium za jego wygłoszenie.
3. Komisja może wnioskować o przyznanie nagród równorzędnych lub o nie
przyznanie niektórych nagród.
4. Streszczenia najciekawszych prac lub części pracy mogą być publikowane
w fachowych czasopismach wydawanych przez Zarząd Główny SITP
uwzględniając honoraria autorskie.
Przepisy porządkowe
§8
1. Z posiedzeń Komisji konkursowej, sekretarz Komisji sporządza protokół
zawierający:
 nazwiska członków Komisji oraz ich podpisy,
 nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych oraz nazwy uczelni, tytuły prac,
nazwiska promotorów.
2. Dokumentacja posiedzeń jest przechowywana w Biurze Zarządu Głównego SITP.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2007 r., na podstawie Uchwały
Nr 22/07 Zarządu Głównego SITP z dnia 12 października 2007 r. i zostaje zmieniony
Uchwałą Nr 52/07 Zarządu Głównego SITP z dnia 2 października 2008 r.
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