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Regulamin Programu  

„Seeds for the Future” 

2017 

 

 

Tematyka programu 

1. Każdy student ma za zadanie opracować pracę na jeden z Tematów Konkursowych. 

 

2. Tematy Konkursowe dotyczą poniższych zagadnień: 

 

2.1. Cyberbezpieczeństwo – jak bezpiecznie pracować w sieci? 

2.2. Wykorzystanie technologii 5G. 

2.3. Zastosowanie nowych technologii dla potrzeb nowoczesnych miast. 

2.4. Praca w chmurze – wygoda i bezpieczeństwo. 

 

3. Praca może być napisana w języku polskim lub w języku angielskim. 

Jednostronicowe streszczenie musi być przygotowane w języku angielskim. 

 

Uczestnicy programu 

1. Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych 

zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a także studiów doktoranckich, 

na kierunkach ścisłych z zakresu następujących nauk technicznych: telekomunikacja, 

informatyka i elektronika. Uczestnik nie może mieć ukończonych 30 lat. 

 

Warunki udziału w programie 

1. Warunkiem udziału w programie jest dokonanie zgłoszenia konkursowego do dnia 31 maja 

2017 r. do koordynatora programu na WEITI dra inż. Daniela Paczesnego. 

2. Zgłoszenie musi zawierać:  

- pracę konkursową w formie eseju (plik w formacie PDF); 

- jednostronicowe jej streszczenie w języku angielskim (plik w formacie PDF); 

- CV w języku angielskim (plik w formacie PDF); 

-  podpisane oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do przedstawionych w pracy konkursowej 

rozwiązań (plik w formacie PDF). 

3. Zgłoszenia konkursowego należy dokonać przesyłając dokumenty wymienione w punkcie 2 na 

adres prodziekan.nauczanie@elka.pw.edu.pl. Komplet wydrukowanych dokumentów należy 

złożyć w pokoju 110.   

4. Zgłoszenie musi być kompletne i musi posiadać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. 

5. Praca konkursowa musi:  

- zostać przygotowana w pliku Microsoft Word i zostać dostarczona w pliku PDF, 

- obejmować  minimum 4, a maksymalnie 7 stron A4, 

- być napisana czcionką Times New Roman o wielkości 12, 

- posiadać 1,5 linii odstępu i 2 cm marginesy.  

6. Praca i streszczenie muszą być tworem samodzielnym.  
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7. Student biorący udział w programie musi znać język angielski min. na poziomie komunikatywnym. 

Laureat konkursu weźmie udział w warsztatach technologicznych w Chinach. 

 

Kryteria oceny 

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

- zgodność z wiodącą tematyką konkursu, 

- złożoność i trudność rozwiązywanego problemu, 

- opis i analiza istniejących rozwiązań i technologii, 

- innowacyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań i technologii. 

 

Jury programu 

Jury programu w składzie: 

doc. dr inż. Jacek Cichocki 

mgr inż. Rajmund Kożuszek  

doc. dr inż. Sławomir Kula 

dr inż. Daniel Paczesny – koordynator 

dr inż. Sławomir Szostak 

doc. dr inż. Tomasz Traczyk  

dr inż. Piotr Wieczorek  

dokona oceny prac konkursowych. 

Decyzja Jury o wybraniu zwycięskiej pracy zostanie ogłoszona na stronie Wydziału najpóźniej 

16 czerwca 2017 r. 

Nagroda 

1. O zwycięstwie informuje studentów Organizator - Huawei Polska Sp. z o.o. 

2. Niektóre prace mogą zostać opublikowane w mediach ogólnopolskich i lokalnych. 

3. Organizator zapewnia nagrodę w postaci udziału laureata w warsztatach prowadzonych przez 

doświadczonych ekspertów Huawei w siedzibie głównej firmy w Shenzhen oraz kulturoznawczego 

pobytu w Pekinie. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.  

Termin wyjazdu – 6-17 listopada 2017 r.  

4. Partner Merytoryczny NASK zapewnia nagrodę w postaci stażu w pionach realizujących zadania z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz innowacji dla 

1 studenta, którego praca została uznana za najlepszą wg. jury NASK. 

 

Prawa autorskie 

1. Do programu może zostać zgłoszona jedynie praca, której wyłącznym autorem jest uczestnik ją 

zgłaszający. 

2. Praca konkursowa nie może stanowić plagiatu ani w inny sposób naruszać praw osób trzecich lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku, gdy oświadczenie studenta o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy 

konkursowej okaże się nieprawdziwe, wówczas zostanie on obciążony wszelką odpowiedzialnością 

za spowodowaną stąd szkodę. 

4. Laureat konkursu zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi swojego życiorysu w terminie 

dwóch dni od daty ogłoszenia wyników oraz dodaniu formuły „Wyrażam zgodę na przetwarzania 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu „Seeds for the Future” 
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oraz na ich przekazanie firmie Huawei Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, 

Polska, w celu realizacji programu oraz dla potrzeby procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997). 


