Załącznik nr 1
Nr zgłoszenia pracy
konkursowej
Data wpływu

wypełnia PARP

wypełnia PARP

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU „AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI”
Kartę zgłoszeniową należy wypełniać w wersji elektronicznej, zachowując oryginalne
ustawienia i formatowanie dokumentu.
Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 13 października
2014 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Akademicki Mistrz Innowacyjności”
INFORMACJE O AUTORZE
Imię (imiona) i nazwisko
Adres zameldowania
Ulica, nr domu/mieszkania
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Adres korespondencyjny (wypełnić w przypadku gdy inny niż adres zameldowania)
Ulica, nr domu/mieszkania
Kod pocztowy, miasto
INFORMACJE O UCZELNI/STUDIACH
Pełna nazwa uczelni
Ulica, nr budynku
Kod pocztowy, miasto
Kierunek studiów
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Wydział lub inna jednostka
organizacyjna, na której
obroniono pracę
INFORMACJE O PRACY KONKURSOWEJ
Rodzaj pracy (magisterska/inżynierska)
Tytuł pracy
Data obrony pracy
Ocena za pracę
Ocena na dyplomie
Stopień naukowy, imię i nazwisko
promotora pracy
Dane do kontaktu do promotora pracy
(telefon i/lub e-mail, adres do
korespondencji)
Stopień naukowy, imię i nazwisko
recenzenta pracy
OŚWIADCZENIE UCZELNI
Oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe.

Data, pieczęć i podpis Rektora/Dziekana lub pracownika sekretariatu/dziekanatu Uczelni
INFORMACJE DODATKOWE
Prosimy o podanie informacji mogących mieć wpływ na ocenę merytoryczną, dotyczących
wykorzystania rozwiązań przedstawionych w pracy, np. czy przedsięwzięto kroki mające na
celu ochronę własności intelektualnej, czy autor wystąpił o nadanie patentu, czy nawiązano
współpracę z firmą zainteresowaną wdrożeniem przedstawionego rozwiązania, czy wyniki
badań zostały opublikowane, np. w literaturze specjalistycznej itp.
W przypadku podawania informacji w tym punkcie prosimy o załączenie dokumentów
potwierdzających (patrz: załączniki)
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OŚWIADCZENIE AUTORA
1. Oświadczam, iż jestem Autorem pracy konkursowej zgłaszanej do IV edycji
Konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.
2. Załączona praca konkursowa jest tożsama z wersją przedstawioną do obrony na
uczelni i nie narusza praw osób trzecich.
3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego
postanowienia.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz informacji o pracy
konkursowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub upoważnioną
przez nią instytucję (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych
osobowych – Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji
Konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.
5. W przypadku przyznania mi nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyrażam zgodę
na opublikowanie w wybranych środkach masowego przekazu mojego imienia i
nazwiska, z podaniem tytułu pracy konkursowej, nazwy uczelni oraz streszczenia
pracy, w celach promocyjnych, związanych z Konkursem.
6. Oświadczam, że nie roszczę praw do zwrotu materiałów przekazanych wraz z
niniejszą kartą zgłoszeniową.
7. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w
ustawy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul.
Pańskiej 81/83.
8. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany/a o
przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

Data i czytelny podpis Autora pracy

Załączniki:

płyta CD/DVD lub USB zawierające elektroniczną wersję pracy dyplomowej:
magisterskiej lub inżynierskiej w formacie .doc oraz .pdf.
potwierdzona przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopia dyplomu
magisterskiego lub inżynierskiego lub wydane przez uczelnię (sekretariat studiów lub
dziekanat) zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu magistra, magistra inżyniera lub inżyniera
w okresie 1.06.2012 – 13.10.2014 r.
inne zaświadczenia i dokumenty dotyczące wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w
zgłoszonej pracy (np. artykuły prasowe, zaświadczenia o uzyskaniu patentu itd.)
(opcjonalnie).
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