
Załącznik nr 2 do 

REGULAMINU KONKURSU 

TECHNOTALENT 2018 

 

I. Uregulowania odrębne dotyczące Kategorii horyzontalnej 

„Technotalent Politechniki Białostockiej 2018” 

 

§ 1 

1. „Technotalent Politechniki Białostockiej 2018”, w skrócie „Technotalent PB 2018” jest 

oddzielną Kategorią horyzontalną Konkursu Technotalent 2018. 

2. Zasady Konkursu w Kategorii „Technotalent PB 2018” określone są w niniejszym załączniku, 

a w sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady określone w pozostałych działach 

regulaminu Konkursu Technotalent 2018. 

3. Celem Kategorii „Technotalent PB 2018” realizowanej pod patronatem Politechniki 

Białostockiej jest: 

a) wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań przemysłowych i rozwojowych, 

realizowanych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej,  

b) inicjowaniu współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Uczelni. 

4. Uczestnikami w kategorii „Technotalent PB 2018” mogą być wyłącznie pracownicy Politechniki 

Białostockiej posiadający umowę o pracę lub akt mianowania, absolwenci oraz studenci 

studiów I, II i III stopnia realizowanych na Politechnice Białostockiej, którzy nie ukończyli 

35 roku życia rocznikowo. Warunek będzie weryfikowany na etapie kwalifikacji do II etapu 

Konkursu. Uczestnik może być zobowiązany przez Organizatora do przedstawienia stosownego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie umowy o pracę lub statusu studenta Politechniki 

Białostockiej. Student, absolwent lub pracownik Politechniki Białostockiej, który ukończył 

35 rok życia rocznikowo może wziąć udział w Konkursie w charakterze opiekuna Projektu. 

5.  Do konkursu w kategorii „Technotalent PB 2018” mogą zgłaszać się zespoły lub pojedyncze 

osoby.  

6. W przypadku zespołów studenckich wymagane jest zgłoszenie opiekuna projektu będącego 

pracownikiem Politechniki Białostockiej. W skład zespołu studenckiego musi wchodzić co 

najmniej jeden student Politechniki Białostockiej.  W przypadku indywidualnego Zgłoszenia 



złożonego przez studenta Politechniki Białostockiej wymagane jest również zgłoszenie 

opiekuna projektu będącego pracownikiem Politechniki Białostockiej.  

7. Zgłoszenie udziału w Kategorii „Technotalent PB 2018” nie ogranicza możliwości udziału 

w innych Kategoriach Konkursu Technotalent 2018. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej 

(Dziekana/Dyrektora Jednostki) wykonywania prac zgłaszanych w Konkursie związanych 

z wykorzystaniem infrastruktury laboratoryjnej i zaplecza administracyjnego i technicznego 

jednostki. 

9. Kapitułę w kategorii „Technotalent PB 2018” powołuje Rektor Politechniki Białostockiej 

w porozumieniu z Zarządem Organizatora.  

10. Procedurę oceny projektów ustala Kapituła konkursowa Politechniki Białostockiej. 

11. Wypłata nagrody w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej 2018 nastąpi w terminie 

21 dni od dnia otrzymania, przez Politechnikę Białostocką od organizatora konkursu, danych 

zwycięzcy koniecznych do przelewu. 

 

 

 


