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REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj staż – konkurs na najlepszą pracę dyplomową” 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Celem konkursu jest zachęcenie studentów do zdobycia doświadczenia zawodowego, a także 

ułatwienie studentom rozpoczęcia kariery zawodowej, związanej z automatyzacją i robotyzacją. 

1.2. Organizatorem konkursu „Wygraj staż – konkurs na najlepszą pracę dyplomową”, zwanym 

dalej „Konkursem” jest firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. Spółka Akcyjna, ul, A. 

Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która jest studentem bądź absolwentem studiów 

pierwszego i drugiego stopnia kierunków technicznych, która obroniła pracę dyplomową 

(inżynierską bądź magisterską) w okresie od 01.01.2019 r. do 12.10.2020 roku. 

1.4. Konkurs trwa od 16.03.2020 do 16.10.2020 do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. 

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Zasady ogólne Konkursu 

2.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy dyplomowej (inżynierskiej bądź 

magisterskiej), obronionej w okresie od 01.01.2019 r. do 12.10.2020 r. 

2.2. Zgłaszane prace powinny być związane z obszarem działalności Organizatora, tj. dotyczące: 

    - automatyki przemysłowej, 

    - technik mikroprocesorowych, 

    - systemów nadzoru, wizualizacji, diagnostyki, 

    - systemów napędowych, 

    - układów zasilania, zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych, 

    - robotyzacji procesów przemysłowych. 

2.3. Pracę dyplomową wraz z CV należy wysłać do dnia 16.10.2020r. na adres e-mail: 

konkurs@aps.pl, w tytule wiadomości wpisując „Wygraj staż”. 

2.4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

2.5. Zwycięzcę konkursu wyłania Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora. 

2.6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

    - stopień samodzielności autora, 
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    - powiązanie pracy z faktycznymi potrzebami przemysłu, 

    - możliwość zastosowania rozwiązań w praktyce, 

    - innowacyjność i oryginalność rozwiązań, 

    - poziom techniczny i estetyczny wykonania pracy.  

2.7. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw 

autorskich osób trzecich. 

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, która nie spełnia wymagań 

regulaminu lub narusza prawo. 

2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

2.10. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace dyplomowe nie będą wykorzystywane 

przez Organizatora. 

2.11 Ważne terminy: 

- 16.03.2020 r. – ogłoszenie konkursu 

- od 16.03.2020 r. do 16.10.2020 r. – termin przesyłania prac dyplomowych 

- 28.10.2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu 

2.12 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie  www.aps.pl, a także na profilu firmowym 

na Facebooku  www.facebook.com/APSSABialystok . 

3. Zasady ogólne stażu 

3.1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje możliwość odbycia 3-miesięcznego płatnego stażu w 

wybranym przez siebie dziale (Dział Prefabrykacji, Dział Serwisu, Dział Projektowy, Dział Systemów 

Sterowania). 

3.2. Dodatkowym bonusem jest nagroda w wysokości 3000 zł dla Promotora oraz Katedry, w 

której pracę zrealizował laureat konkursu. Nagroda pieniężna będzie przeznaczona na realizację 

kolejnych prac dyplomowych lub na działalność studenckich kół naukowych. W ramach przyznanej 

nagrody będzie można, sukcesywnie lub jednorazowo, dokonać zamówienia produktów w sklepie 

firmowym APS, zgodnie z listą potrzeb zgłoszoną przez Promotora pracy oraz Katedrę. 

3.3. Laureat Konkursu zostanie indywidualnie poinformowany o przyznanej nagrodzie. 

3.4. Data odbycia stażu zostanie uzgodniona ze zwycięzcą Konkursu. 

 

http://www.aps.pl/
http://www.facebook.com/APSSABialystok
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4. Postanowienia końcowe 

4.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w regulaminie. 

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników Konkursu. 

4.3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133, poz. 833 późn. zm.). 

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności od niego niezależne. 

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź 

przedłużenia go, bez podania powodu. 

4.6. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

4.7. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora www.aps.pl.  

 

 

http://www.aps.pl/

