
 
 
 
 
 

Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

Regulamin konkursu uczniowskich projektów badawczych 
realizowanych w ramach warsztatów tematycznych w projekcie 

„Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” 
w roku szkolnym 2017/2018 

 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs uczniowskich projektów badawczych jest konkursem organizowanym 
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” i stanowi etap 
kwalifikacyjny do realizacji interdyscyplinarnych warsztatów projektowych 
(nazywanych w projekcie warsztatami tematycznymi) dla grup uczniów szczególnie 
uzdolnionych.  

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniowskich zespołowych projektów 
badawczych i przygotowanie realizujących je zespołów uczniów do udziału w 
prestiżowych zawodach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, wskazanych 
przez uczniów. 

 

§ 2. Tematyka konkursu 

1. Konkurs realizowany jest w dwóch obszarach tematycznych, obejmujących 
następujące dziedziny wspierane w ramach projektu:  

1) matematyka, fizyka i informatyka,  

2) biologia i chemia.  

2. Przygotowane projekty badawcze w danym obszarze powinny mieć charakter 
interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia ze 
wskazanych dziedzin. Jedna ze wskazanych dziedzin w danym obszarze może być 
wiodąca.  

3. Na konkurs należy zgłaszać tylko oryginalne projekty badawcze, tj. takie, które nie były 
wcześniej realizowane na potrzeby innego konkursu. 

 
§ 3. Uczestnicy konkursu 

1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie objęci opieką LCNK.  

2. Uczniowie zobowiązani są do dopełnienia obowiązków związanych z udziałem 
w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, zgodnie z zapisami 
Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu.  

3. Zespoły projektowe powinny liczyć od 3 do 6 osób. W indywidualnych przypadkach 
dopuszczalne są jednak zgłoszenia zespołów 2 osobowych lub więcej niż 6 osobowych, 
pod warunkiem uzasadnienia takiej zmiany. Liczebność zespołów projektowych 
powinna spełniać warunki zawodów wskazanych przez uczniów we wniosku 
projektowym. 

4. Łączna maksymalna liczba osób tworzących zwycięskie zespoły wynosi 10. 
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5. W ramach rozstrzygnięcia konkursu możliwe jest wyłonienie dowolnej liczby 
zwycięskich zespołów, pod warunkiem spełnienia zasady, o której mowa w ust. 4, bądź 
odstąpienie od wskazania zwycięzców. 

§ 4. Przebieg konkursu 

1. Zespoły uczniowskie przygotowują propozycje projektów badawczych obejmujące co 
najmniej: 

1) tytuł projektu,  

2) informacje o zespole projektowym,  

3) szczegółowy opis projektu, 

4) planowane rezultaty projektu, 

5) planowany budżet projektu wraz z informacjami o wymaganych zakupach 

materiałów i wyposażenia, 

6) nazwę konkursu, w którym ma być prezentowany projekt,  

7) zakres wymaganego wsparcia merytorycznego ze strony Politechniki 

Gdańskiej. 

2. Propozycje projektów badawczych przygotowywane są z wykorzystaniem formularza 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i przesyłane drogą elektroniczną na 

adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl w terminie podanym w harmonogramie konkursu. 

3. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli jednostek Politechniki Gdańskiej 

uczestniczących w realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” dokonuje 

kwalifikacji zgłoszonych projektów i wyłania zwycięskie zespoły. 

4. Przy ocenie brana jest pod uwagę:  

1) wartość naukowa zgłoszonych projektów,  

2) inwencja i oryginalność w wyborze tematu projektu, 

3) zgodność tematyki projektów ze wskazanymi w regulaminie obszarami 
tematycznymi, 

4) wstępne zaplanowanie prac projektowych i założony budżet, 

5) ranga konkursu, w którym ma być prezentowany projekt, 

6) zakres wymaganego wsparcia.  

5. Po wyborze projektów badawczych następuje faza przygotowań. Na tym etapie ze 
strony uczelni wyłaniani są opiekunowie naukowi projektów uczniowskich (spośród 
pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów lub studentów), którzy będą 
udzielali uczniom wsparcia merytorycznego na etapie przygotowawczym projektu 
badawczego (np. zajęcia, konsultacje, konsultacje zdalne). 

6. Ostateczny zakres wsparcia na potrzeby realizacji danego projektu podlega 
uzgodnieniu pomiędzy zespołem projektowym a organizatorem.  

7. W fazie przygotowań następuje doprecyzowanie zakresu projektu, harmonogramu 
działań projektowych, budżetu oraz podział obowiązków pomiędzy członków zespołu. 
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8. Faza realizacji zwycięskich projektów badawczych następuje podczas organizowanych 
na Politechnice Gdańskiej 3 dniowych warsztatów tematycznych, kończących się 
prezentacją projektów.  

 

§ 5. Ustalenia końcowe 

1. W przypadku późniejszego prezentowania projektu podczas zawodów, o których 

mowa w par. 1 ust. 2, oraz w mediach lub przed publicznością,, uczestnicy konkursu są 

zobowiązani do informowania o fakcie, iż opracowany przez nich projekt konkursowy 

powstał w ramach warsztatów tematycznych finansowanych ze środków projektu 

„Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje komisja 

konkursowa w uzgodnieniu z opiekunem naukowym projektu „Zdolni z Pomorza – 

Politechnika Gdańska”. 

 


