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Organizator i struktura organizacyjna Konkursu 

1. Konkurs Młodych Mistrzów (w skrócie Konkurs) jest organizowany corocznie przez 
Radę Programową podczas Forum Teleinformatyki w ramach sesji „Forum Młodych 
Mistrzów”. 

2. W celu organizacji kolejnej edycji Konkursu, Przewodniczący Rady Programowej 
Forum Teleinformatyki powołuje: 

 Jury Konkursu, Przewodniczącego Jury Konkursu spośród członków Jury 
Konkursu, Sekretarza Jury Konkursu, który nie wchodzi w skład Jury Konkursu; 

 Koordynatorów Uczelnianych Konkursu (dalej Koordynatorzy). 
 

Uczestnicy Konkursu, Opiekunowie naukowi  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniu zgłoszenia pracy konkursowej 
były studentami studiów I, II, III stopnia (uczestnicy Szkoły Doktorskiej, Studiów 
Doktoranckich), doktoranci mający otwarty przewód doktorski, zarówno indywidualnie, 
jak i zespołowo. 

2. Prace konkursowe mogą być przygotowywane samodzielnie lub pod opieką 
Opiekunów naukowych. 

 
Skład i obrady Jury Konkursu 

1. Pracami Jury Konkursu kieruje Przewodniczący Jury Konkursu, który odpowiada za 
merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, współpracę 
z Koordynatorami Konkursu, kierowanie obradami Jury Konkursu oraz ogłoszenie 
wyników Konkursu.  

2. Skład Jury Konkursu tworzą: 

 Przewodniczący Jury – członek Rady Programowej Forum Teleinformatyki;  

 po jednym przedstawicielu (o ile wyrażą taką wolę), wskazanym przez 
Partnerów nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych; 

 od 1-5 osób zaproszonych do składu Jury Konkursu przez Przewodniczącego 
Jury. 

Skład Jury Konkursu jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Rady Programowej 
Forum Teleinformatyki i zamieszczany w „Załączniku nr 2-rok Konkursu” 
do Regulaminu Konkursu, który jest publikowany na stronie www.forumti.pl. 

3. Obrady Jury Konkursu na każdym etapie Konkursu są niejawne; decyzje Jury 
Konkursu są podejmowane kolegialnie i są ostateczne. 

4. Organizacyjne wsparcie Przewodniczącemu Jury Konkursu w realizacji jego zadań 
zapewnia Sekretarz Jury Konkursu. 

5. Jury Konkursu, w zależności od struktury i jakości zgłoszonych prac w danej kategorii 
konkursowej, może: 

 przyznać jedną lub w szczególnym przypadku więcej Nagród równorzędnych 
(nie więcej niż trzy); 

 nie przyznać żadnej Nagrody. 
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Koordynatorzy Konkursu 

1. Koordynator Konkursu – powołany przez Przewodniczącego Rady Programowej 
przedstawiciel kadry dydaktyczno-naukowej Uczelni, który wyraził wolę aktywnej 
współpracy z Organizatorem Konkursu. 

2. Koordynatorzy wspierają Konkurs, przyczyniając się do jego organizacyjnego 
i jakościowego rozwoju poprzez popularyzację na terenie Uczelni celów oraz założeń 
Konkursu, pozyskiwanie prac konkursowych, wspieranie uczestników Konkursu 
w zakresie właściwego przygotowania zgłoszeń prac konkursowych, wstępną selekcję 
zgłoszonych prac oraz przekazywanie rekomendacji dotyczących przydziału do 
kategorii konkursowej. 

3. Na życzenie Koordynatora, Przewodniczący Rady Programowej Forum poinformuje 
wskazane władze Uczelni o pełnieniu przez niego roli Koordynatora Konkursu. 

4. W celu realizacji celów Konkursu, Koordynator współpracuje z Radą Programową 
Forum i Przewodniczącym Jury Konkursu poprzez:  

 bezpośrednie kontakty z sekretarzem Jury Konkursu, Przewodniczącym Jury 
oraz Przewodniczącym Rady Programowej Forum; 

 udział w organizowanych przez Przewodniczącego Jury zdalnych spotkaniach 
Koordynatorów z wykorzystaniem platformy MS Teams.  

 
Harmonogram i Etapy Konkursu 

1. Etap I – Otwarcie Konkursu i przyjmowanie zgłoszeń (minimalna treść komunikatu 
na stronie www.forumti.pl) 

 Data otwarcia Konkursu. 

 Data zakończenia przyjmowania zgłoszeń prac konkursowych. 

 Wiodące tematy i wykaz kategorii konkursowych. 

 Wymagania i wytyczne dotyczące formy i sposobu zgłaszania prac 
konkursowych. 

Uwaga: termin zakończenia zbierania zgłoszeń konkursowych – propozycja 
15 sierpnia. 

2. Etap II – Weryfikacja zgłoszeń, ocena i kwalifikacja do finału (minimalna treść 
komunikatów i zakresów czynności organizacyjnych) 

 Data zakończenia weryfikacji poprawności formalnej oraz oceny jakości 
zgłoszonych prac konkursowych. 

 Data ogłoszenia listy prac zakwalifikowanych do finału Konkursu wraz 
z powiadomieniem drogą elektroniczną Autorów zgłoszonych prac. 

Uwaga: termin zakończenia oceny i ustalenia listy prac zakwalifikowanych do finału 
Konkursu – 7 września. 

3. Etap III – Publiczna prezentacja prac zakwalifikowanych do finału, wybór 
Laureatów Konkursu 

 Publiczna prezentacja prac zakwalifikowanych do finału odbywa się zawsze 
drugiego dnia kolejnej edycji Forum Teleinformatyki. 

 Miejsce i formę prezentacji ustala Przewodniczący Jury Konkursu, informując 
o tym Autorów prac zakwalifikowanych do finału. 

4. Etap IV – Uroczystość wręczenia nagród Laureatom Konkursu Młodych Mistrzów 
(minimalna treść komunikatów i zakres czynności organizacyjnych) 

 Termin i miejsce uroczystości ustala Przewodniczący Jury Konkursu, 
przekazując te informacje uczestnikom uroczystości. 

 Uroczystość wręczenia nagród powinna się odbyć nie później niż w okresie 
3 miesięcy od terminu zakończenia danej edycji Forum Teleinformatyki. 
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 Do udziału w uroczystości zostają zaproszeni Laureaci Konkursu, Opiekunowie 

naukowi ich prac, przedstawiciele Patronów i Partnerów Konkursu, członkowie 
Jury Konkursu, Koordynatorzy Konkursu, przedstawiciele Komitetu 
Honorowego i Rady Programowej Forum Teleinformatyki. 

 
Kategorie konkursowe, Partnerzy Kategorii konkursowych 

1. Kategorie konkursowe oraz partnerzy Nagród stanowią element zmienny niniejszego 
Regulaminu, ponieważ w kolejnych edycjach Konkursu mogą ulegać zmianie.  

2. Wykazy kategorii konkursowych oraz Partnerów Nagród w poszczególnych 
kategoriach obowiązujących w danej edycji Konkursu, na wniosek Przewodniczącego 
Jury Konkursu, są zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Programowej Forum 
Teleinformatyki i zawarte w „Załączniku nr 1-rok Konkursu” do Regulaminu Konkursu 
i publikowane na stronie www.forumti.pl.  

3. Partnerem (partnerami) Nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych może 
być jeden lub więcej podmiotów; partnerzy mogą mieć status Partnera Głównego lub 
Współpartnera. 

 
Nagrody i wyróżnienia konkursowe 

1. Autorzy prac zakwalifikowanych do finału Konkursu otrzymują: 

 Dyplom Wyróżnienia; 

 możliwość publikacji wyróżnionej pracy na stronie i w materiałach Forum 
Teleinformatyki; 

 zaproszenie do nieodpłatnego udziału w całym programie Forum 
Teleinformatyki. Takie samo zaproszenie otrzymuje także Opiekun naukowy 
zakwalifikowanej do finału pracy, pod warunkiem dokonania rejestracji na 
stronie Forum Teleinformatyki; 

 prawo ubiegania się o kwalifikację do publicznej prezentacji wyróżnionej pracy 
konkursowej. 

2. Laureaci nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych otrzymują: Dyplom 
przyznania Nagrody, nagrodę rzeczową oraz zaproszenie do uczestnictwa 
w uroczystości wręczenia nagród; Dyplom otrzymuje również Uczelnia 
reprezentowana przez Opiekuna (Opiekunów) nagrodzonych prac. Opiekunowie 
Laureatów są także zapraszani do uczestnictwa w uroczystości wręczenia Nagród. 

3. Prowadzenie Sesji Młodych Mistrzów 

 Za organizację i przebieg publicznej prezentacji prac konkursowych w ramach 
Sesji Młodych Mistrzów odpowiada Przewodniczący Jury Konkursu, który 
prowadzi ją osobiście lub może ją powierzyć innej osobie, pod warunkiem, że 
osoba ta nie jest ani Autorem ani Współautorem, ani Opiekunem 
prezentowanych prac. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

 
Przewodniczący Rady Programowej 

Forum Teleinformatyki 
 

Bolesław Szafrański, prof. WAT 
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