
Łódź, 1 czerwca 2021 r. 

 

Konkurs im. Mariana Rejewskiego o nagrodę  
Dyrektora Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej  

 
      na najlepszą pracę magisterską napisaną na kierunku matematyka stosowana 

 

 

Ogłasza się konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską napisaną w roku 
akademickim 2020/21 na kierunku matematyka stosowana Politechniki Łódzkiej. 

Organizatorem konkursu jest Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej. 

W celu wyłonienia najlepszej pracy dyplomowej powołuje się komisję w składzie: 

- prof. dr hab. inż. Lesław Gajek – przewodniczący komisji 

Członkowie: 
- dr hab. Grzegorz Andrzejczak, prof. PŁ 
- prof. dr hab. Marek Balcerzak 
- prof. dr hab. Bogdan Przeradzki 
- dr Artur Wachowicz – sekretarz komisji. 

Autor najlepszej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł. 

Warunki udziału w konkursie określa regulamin konkursu.  

 

DYREKTOR  
Instytutu Matematyki PŁ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Regulamin konkursu 

§1 Postanowienia ogólne 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci studiów magisterskich kierunku 
matematyka stosowana Politechniki Łódzkiej posiadający rejestrację na semestr letni 
roku akademickiego 2020/21, których praca została napisana po ogłoszeniu konkursu. 

2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje absolwent nie później niż do dnia 14 października 
2021 r. 

3. Komisja wyłania zwycięzcę konkursu (za wyjątkiem sytuacji opisanej w §2 p.6), który 
otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł (za wyjątkiem sytuacji opisanej  
w §2 p.5). 
  

 

§2 Postanowienia szczegółowe 

1. Zgłoszenie na konkurs ma formę pisemnego oświadczenia wg załącznika  
nr 1 do niniejszego regulaminu (obejmującego klauzulę informacyjną), które 
zgłaszający składa w biurze Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej; zgłoszenie 
może zostać nadesłane pocztą na adres: Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej, ul. 
Wólczańska 215, 90-924 Łódź,  przy czym liczy się data odbioru zgłoszenia w biurze 
Instytutu Matematyki- zgłoszenia odebrane po terminie 14 października 2021 r. nie 
będą rozpatrywane. 

2. Do karty zgłoszenia należy załączyć egzemplarz pracy dyplomowej wraz z opinią 
promotora zawierającą krótką charakterystykę pracy odnoszącą się do §2 p.3 
niniejszego regulaminu oraz płytę CD z plikiem pracy w formacie PDF zgodnym z 
plikiem przekazanym do systemu antyplagiatowego JSA.  

3. Prace dyplomowe prawidłowo zgłoszone do konkursu podlegają ocenie komisji.  
Oceniane są następujące parametry: 
- poprawność merytoryczna 
- oryginalność uzyskanych wyników lub nowego ujęcia rozważanego tematu 
- możliwości aplikacyjne 
- możliwość kontynuacji dalszych badań.  

      4. Komisja wyłania zwycięzcę lub zwycięzców do dnia 31 października 2021 r., o czym   
           informuje na stronie internetowej www.im.p.lodz.pl. Uroczyste wręczenie nagrody   
           następuje w dniu wskazanym w ogłoszeniu wyników. 

      5. W przypadku wyłonienia więcej niż jednego zwycięzcy nagroda 4000 zł dzielona jest   
           proporcjonalnie. 

      6. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że żadna ze zgłoszonych prac nie spełnia co    
           najmniej jednego wymagania ocenianego w §2 p.3, komisja może odstąpić od  



           wyłonienia zwycięzcy i tym  samym nie przyznać nagrody żadnemu z uczestników  
           konkursu. 

      7. Decyzje komisji w zakresie konkursu są nieodwołalne i niezaskarżalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do konkursu 

 

imię i nazwisko zgłaszającego udział  : 

kierunek/specjalność ukończonych studiów na Wydziale FTIMS:  

temat pracy dyplomowej magisterskiej  : 

 

imię i nazwisko promotora/kopromotora : 

data napisania pracy magisterskiej  : 

data egzaminu dyplomowego   : 

 

Oświadczam, że zgłaszam pracę dyplomową do udziału w  konkursie o nagrodę Dyrektora Instytutu 
Matematyki Politechniki Łódzkiej i akceptuję jego regulamin. 

 

 

………………………………………………………………… 

data i podpis zgłaszającego udział 

 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest 
Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 116, 90- 924 Łódź. 
Współadministratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Matematyki Politechniki 
Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź.  

b) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z inspektorem 
ochrony danych osobowych pod numerem telefonu 42 631 2039 lub poprzez adres e-mail 
rbi@adm.p.lodz.pl;  

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji 
Konkursu, w tym opublikowania listy uczestników konkursu oraz wyłonienia zwycięzców. Zebrane 
zgody przechowuje Instytut Matematyki PŁ.  

e) Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane do jego zakończenia;  

f) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie będzie prowadzone profilowanie;  

g) Posiada Pan/Pani:  
             a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  
              dotyczących;  

 b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
 



             c. Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia    
             przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18   
             ust. 2 RODO;  

 d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna   
              Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy   
              RODO;  

h) Nie przysługuje Pani/Panu 

 a. W związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 c. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych   
   osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest    
   art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 
  
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na jej 
stosowanie. 

 

 
------------------------------------------------------ 

data i podpis zgłaszającego udział 

 


