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Regulamin I Dyplomowej Sesji Plakatowej POSTER MASTER 2022 
 
I. Informacje ogólne: 

1. Organizatorem I Dyplomowej Sesji Plakatowej POSTER MASTER 2022 (zwanej dalej sesją 
plakatową) oraz konkursu prac w ramach sesji plakatowej (zwanego dalej konkursem) jest 
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej (zwany dalej Organizatorem). 

2. Powołuje się Komitet Naukowy w składzie: 
a. dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz;  
b. dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz; 
c. dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz;  
d. prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy; 
e. dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz; 
f. dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz;  
g. prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman; 
h. dr Aleksandra Bocian, prof. PRz; 
i. dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, prof. PRz. 

3. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: 
a. dr inż. Joanna Wojturska – przewodniczący;  
b. mgr inż. Małgorzata Gabryel-Raus- sekretarz; 
c. dr inż. Maciej Kisiel;  
d. mgr inż. Dominika Czachor-Jadacka; 
e. inż. Anna Nieczaj – przedstawiciel Samorządu Studentów WCh. 

4. Celem sesji plakatowej jest prezentacja wyników badań uzyskanych podczas realizacji prac 
magisterskich w roku akademickim 2021/2022. 

5. Oceny plakatów dokonują członkowie Komitetu Naukowego i członkowie Rady Gospodarczej 
Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (https://wch.prz.edu.pl/wspolpraca-z-
przemyslem/rada-gospodarcza/sklad-rady-i-jej-kompetencje)  

6. Sesja plakatowa podzielona zostanie na II etapy: 
I etap – przegląd i ocena zgłoszonych plakatów – każda z osób uprawnionych do oceny może 
wskazać max. 10 prac – wybrane prace należy uszeregować w kolejności od najlepszej i przyznać 
kolejno 10, 9, 8, (…) 1 pkt. 
II etap –prezentacja plakatów połączona z sesją pytań (wybrane plakaty, które w etapie I uzyskały 
największą liczbę punków). 

7. II etap sesji plakatowej wraz konkursem odbędzie się 30 czerwca 2022 r. w formule stacjonarnej. 
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II. Zgłaszanie prac 

1. Udział w konkursie biorą studenci II roku studiów II stopnia studiujący na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Rzeszowskiej. 

2. Chęć udziału w sesji plakatowej należy zgłosić mailowo na adres postermaster@prz.edu.pl 
najpóźniej do 20 czerwca 2022 r. przesyłając oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu. 

3. Plakat należy przesłać w wersji elektronicznej na adres postermaster@prz.edu.pl najpóźniej do 
20 czerwca 2022 r.  

4. Udział w sesji jest bezpłatny. 
 

III. Prezentowanie prac 
1. Autorzy prac przygotowują plakat w formacie PDF (układ pionowy, rozmiar B1: 100 cm 

wysokość, 70 cm szerokość), w języku polskim lub angielskim. 
2. Plakat musi zawierać informacje o autorze pracy (w tym kierunek studiów, jednostka 

dyplomująca), opiekunie pracy naukowej oraz następujące sekcje: tytuł pracy, wyniki, 
podsumowanie. 

3. Plakaty zostaną opublikowane w Księdze Plakatów POSTERMASTER 2022, która dostępna będzie 
na stronie internetowej Organizatora.  

4. W dniu 27 czerwca 2022 r. zostaną opublikowane wyniki I etapu Sesji plakatowej oraz lista 
studentów, którzy zakwalifikowali się do II etapu. 

5. W dniu 30 czerwca 2022 r., odbędzie się spotkanie podczas którego nastąpi prezentacja plakatów 
zakwalifikowanych do II etapu. W trakcie spotkania członkowie Komitetu Naukowego, 
członkowie Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz wszyscy 
studenci biorący udział w konkursie będą mieli możliwość dyskusji z autorem plakatu. 

6. Autorzy prac powinni być obecni w czasie sesji plakatowej, gotowi do dyskusji i udzielania 
odpowiedzi na pytania dotyczące treści swoich prezentacji. 

7. Przewiduje się przyznanie nagród za: 
a. wartość naukową oraz oryginalności rozwiązań – przyznana przez Komitet Naukowy sesji 

plakatowej;  
b. praktyczny aspekt zaproponowanych rozwiązań oraz ich oryginalność – przyznana przez 

przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego będących członkami Rady Gospodarczej 
Wydziału Chemicznego; 

c. sposób prezentacji wyników badań - przyznana przez studentów. 
8. Nagrody, o których mowa w pkt. 7c zostaną przyznane autorom plakatów, wyłonionych poprzez 

głosowanie online, do którego uprawnieni będą studenci II roku studiów II stopnia studiujący na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. 

9. Autorzy, których prace zostaną nagrodzone będą o tym powiadomieni przez Komitet 
Organizacyjny drogą elektroniczną (studenckie konto pocztowe) do 4 lipca 2022 r. 

10. Wręczenie nagród odbędzie się w formie zgodnej z zasadami sanitarno-epidemicznymi 
obowiązującymi w dniu wręczenia, w terminie nie późniejszym niż dzień zakończenia 
poprawkowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/22. 
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11. Wszyscy Autorzy otrzymają certyfikat uczestnictwa w II Dyplomowej Sesji Plakatowej POSTER 

MASTER 2022. 
 
VI. Postanowienia końcowe: 

1. Kwestie nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
2. Zapytania w sprawie sesji plakatowej można kierować na adres postermaster@prz.edu.pl  
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Załącznik nr 1 

 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dyplomanta) 
 
…………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko opiekuna pracy dyplomowej) 
 
…………………………………………………………………….. 
 
(jednostka dyplomująca) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Niniejszym, ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie elektronicznej wersji 
plakatu, którego jestem autorem, przesłanego na II Dyplomową Sesję Plakatową POSTER MASTER 
2022, wraz z moimi danymi osobowymi w Księdze Plakatów POSTERMASTER 2022, która zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej oraz na 
portalu Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/WCh50/j). 
 
 
 

……………………………………………………………..….………………… 
 

(data, czytelny podpis) 


