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REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU SESJA STUDENCKA PODCZAS 

KONFERENCJI SPACE TRENDS 2019 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs Sesja Studencka podczas konferencji SPACE TRENDS 2019, zwany dalej 

Konkursem, jest organizowany przez Politechnikę Warszawską oraz Sieć Badawczą 

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, zwanych dalej Organizatorem. 

2. Sesja Studencka odbędzie się w trakcie trwania konferencji. 

3. Konkurs ma charakter zamknięty i mogą w nim wziąć udział uczestnicy konferencji 

zarejestrowani ze statusem ,,student’’, będący studentami studiów I lub II stopnia. Status 

studenta powinien być potwierdzony przesłaniem skanu aktualnej legitymacji 

studenckiej. 

4. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną prace: 

• zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny Konferencji w ramach akceptacji 

zgłoszeń konferencyjnych; 

• których autorzy podpiszą „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników I Edycji Konkursu Sesja Studencka podczas Konferencji Space 

Trends 2019” oraz „Obowiązek informacyjny”. 

5. Data kończąca przyjmowanie zgłoszeń na konferencję jest jednocześnie datą ostateczną 

przyjmowania abstraktów konkursowych. 

II. Cele Konkursu 

1. Zapoznanie się z trwającymi projektami i najnowszym stanem wiedzy w polskim 

i międzynarodowym przemyśle kosmicznym. 

2. Promocja badań w przestrzeni kosmicznej. 

3. Motywacja do rozwiązywania problemów w przemyśle kosmicznym. 

III. Zakres tematyczny Konkursu 

Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym przemysłem 

kosmicznym. Tematyka Konkursu związana jest z następującymi zagadnieniami: 

• kosmiczne systemy napędowe, 

• ekologiczne materiały pędne, 

• pojazdy i ładunki suborbitalne, 

• rakieta nośna, 

• rakieta, wyrzutnia i awionika statków kosmicznych, 

• modelowanie numeryczne, 

• małe satelity, 

• AIV i urządzenia testowe. 
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IV. Struktura organizacyjna Konkursu 

1. W celu przeprowadzania Konkursu powołuje się Komitet Główny i jego 

Przewodniczącego oraz Komisję Konkursową i jej Przewodniczącego. 

2. Komitet Główny oraz Przewodniczącego powołuje organizator. 

3. Komitet Główny określa zasady przeprowadzania Konkursu oraz sprawuje nadzór nad 

jego przebiegiem, w szczególności: 

• ustala terminarz Konkursu, 

• określa regulamin Konkursu, 

• powołuje Komisję Konkursową i jej Przewodniczącego, 

• czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, 

• wydaje dyplomy Laureatom Konkursu. 

4. Decyzje bieżące dotyczące Konkursu oraz spraw organizacyjnych są podejmowane przez 

Przewodniczącego Komitetu Głównego. 

V. Organizacja przebiegu Konkursu 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 – 5 osób niezależnie oceniających każdą pracę 

z wystąpieniem. 

2. Ocenie podlegają następujące kryteria: 

• Zawartość merytoryczna – stopień skomplikowania podejmowanego tematu, 

jasność sformułowania tematu, uzasadnienie podejmowanych prac, wartość 

naukowa i aplikacyjna, nowatorskość, jakość wyciąganych wniosków; 

• Odpowiedzi na pytania zadawane przez Komisję Konkursową – przygotowanie 

merytoryczne prezentera, umiejętność obrony stawianych przez siebie tez; 

• Sposób prezentacji – płynność wypowiedzi, jasność sformułowań, umiejętność 

zainteresowania widowni; 

• Strona wizualna prezentacji – sposób przygotowania materiału graficznego, 

przejrzystość prezentacji, liczba błędów. 

3. W każdym kryterium oceniający przyznaje 0 – 10 punktów, gdzie 0 oznacza ocenę 

najniższą, a 10 – najwyższą. 

4. Ostateczny wynik to suma punktów w każdej kategorii z przypisanymi wagami: 

• Zawartość merytoryczna – 50%; 

• Odpowiedzi na pytania – 20%; 

• Sposób prezentacji – 20%; 

• Strona wizualna prezentacji – 10%. 

5. Każdy z członków Komisji Konkursowej wypełnia protokół oceny prezentowanych prac 

przygotowane przez Organizatora. 

6. Po zakończeniu prezentacji Komisja Konkursowa udaje się na obrady, na których 

przewodniczący Komisji dokonuje podsumowania wyników. 

7. Na podstawie wyników postępowania konkursowego utworzony zostaje ranking prac. 
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8. Wybrana zostaje najwyżej oceniona praca, która zostaje uhonorowana nagrodą główną 

w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy), sponsorowaną przez 

Politechnikę Warszawską. 

9. Nagroda główna zostanie wypłacona autorowi pracy zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej. 

10. W przypadku prac przygotowanych przez wielu autorów nagroda zostanie wypłacona 

autorowi wymienionemu na pierwszej pozycji – podział nagrody na poszczególne osoby 

jest indywidualną sprawą grupy autorów i leży poza kompetencjami Organizatora. 

11. Komisja Konkursowa zachowuje prawo do wyróżnienia większej ilości prac i 

uhonorowania ich nagrodami rzeczowymi. 

12. W ramach wyróżnień przyznane zostaną nagrody rzeczowe o łącznej wartości nie 

przekraczającej 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto. 

13. Pytania do uczestników Konkursu opracowane są przez członków Komisji Konkursowej. 

14. W skład komisji oceniającej prace nie mogą wchodzić osoby bezpośrednio powiązane z 

autorem pracy w stosunku student – promotor ani będące współautorami prac 

konkursowych. 

15. Osoby wybrane do Komisji Konkursowej powinny zgłosić ewentualny konflikt 

interesów niezwłocznie po otrzymaniu nazwisk osób biorących udział w konkursie by 

dać czas organizatorom na znalezienie zastępstwa. 

VI. Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody 

1. O wygranej w Konkursie decyduje zdobyta w jego trakcie liczba punktów. 

2. Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów zostaje Laureatem.  

3. W przypadku, gdy kilku uczestników Konkursu uzyska taką samą liczbę punktów, 

decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komisja Konkursowa. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się podczas ceremonii 

zamknięcia konferencji. 

5. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

VII. Ustalenia końcowe 

1. Na konkurs należy stawić się z aktualną legitymacją studencką. W przypadku braku 

legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, 

zaświadczenie z uczelni, że jest się aktualnie jej studentem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, w szczególności jego przebiegu, 

prezentowane będą na stronie internetowej: https://ilot.edu.pl/spacetrends2019/. 

 

https://ilot.edu.pl/spacetrends2019/

