Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna” – III edycja
ORGANIZATOR
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45E
15-351 Białystok
Dopisek : „KONKURS na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna”
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap
Uczestnik Konkursu samodzielnie przygotowuje projekt promocyjny w postaci prezentacji
multimedialnej na jeden z wymienionych tematów:

Nowoczesne opakowania żywności,

Nowe trendy w produkcji żywności,

Dodatki do żywności,

Metody utrwalania żywności – wczoraj i dziś.

Innowacyjne trendy w rolnictwie.
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna posiadać minimum 20 slajdów i być zapisana w
formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point (z
rozszerzeniem *.ppt), lub jako prezentacja (z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy
wpisać swoje nazwisko i imię. Maksymalna objętość pracy nie może przekraczać 10 MB.
Prace należy dostarczyć na płycie CD na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail: wb.konkursirsil@pb.edu.pl.
W prezentacji należy umieścić imię i nazwisko osoby wykonującej pracę oraz imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna.
Dodatkowo na ten sam adres należy przesłać Kartę Uczestnictwa z własnoręcznym podpisem
lub na adres e-mail Organizatora przesłać skan podpisanej Karty Uczestnictwa. Każdy
uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Prace muszą być oryginalne, wykonane
samodzielnie oraz na temat. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji
organizatora.
Komisja konkursowa dokona oceny prac w I etapie pod względem:
- zgodności treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu,
- merytorycznym,
- adekwatności zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści,
- pomysłowości i zaangażowania w podejściu do tematu,
- ogólnego wrażenia estetycznego,
- spełnienia wymogów formalnych.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia wykonania pracy niesamodzielnie
II etap
Drugi etap Konkursu odbywać się będzie w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Białostockiej i będzie miał formę testu. Na rozwiązanie testu z
wiedzy ogólnej na temat produkcji rolniczej, żywności, jej składnikach, sposobach
przygotowania i zagrożeniach uczestnicy konkursu będą mieli 60 minut.

Szczegółowe informacje dotyczące II etapu Konkursu zostaną przekazane osobom
zakwalifikowanym

drogą

elektroniczną

oraz

zostaną

ogłoszone

na

stronie

www.wb.pb.edu.pl/konkurs
Nagrody i wyróżnienia
Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce – otrzymają indeksy na kierunek inżynieria rolnospożywcza i leśna na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Białostockiej, a autorzy wyróżnionych prac – otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy
uczestnicy II etapu otrzymają certyfikaty uczestnictwa i drobne upominki. W konkursie
przewidziane są również nagrody dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli/opiekunów
promujących konkurs w swoich szkołach.

Terminarz konkursu
13 stycznia 2017 r. - ostateczny termin nadsyłania prac na WBiIŚ PB (I etap),
20 stycznia 2017 r. - ogłoszenie wyników I etapu konkursu,
16 luty 2017 r.

- finaliści etapu I piszą test w budynku WBiIŚ (II etap),

24 luty 2017 r.

- ogłoszenie wyników II etapu konkursu,

22 marca 2017 r.

- uroczyste wręczenie nagród,

Postanowienia końcowe:
- ocenione zostaną tylko prace nadesłane w terminie oraz z wypełnioną Kartą Uczestnictwa
- nagrodzeni uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.

