
Gdańsk, 13 czerwca 2020 
 

    Regulamin Nagrody KCIK za najlepszą pracę licencjacką 
 

1. W celu stymulowania rozwoju badań realizowanych w Polsce oraz promocji osiągnięć 

Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) zostaje ustanowiona Nagroda KCIK 

za najlepszą pracę licencjacką z dziedziny informacji kwantowej obronioną w Polsce w 

semestrze letnim danego roku kalendarzowego. 

2. Liczbę nagród ustala każdorazowo Dyrekcja Centrum.  

3. Nagrody przyznawane są przez Dyrektora Centrum na wniosek Jury Nagrody, które składa 

się z 3 członków Dyrekcji Centrum oraz 4 członków nominowanych przez Radę Naukową 

Centrum. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, w szczególności gdy członek Jury 

jest opiekunem naukowym lub współpracownikiem kandydata, składa on rezygnację z 

uczestnictwa w Jury w danej edycji konkursu, a jego zastępcę na ten okres powołuje 

Przewodniczący Rady KCIK. 

4. Jury może, na poziomie oceny merytorycznej, posiłkować się zewnętrznym wsparciem 

eksperckim.  

5. Kandydaturę może zgłosić osoba zainteresowana lub jej opiekun, wysyłając do 31 lipca roku 

kalendarzowego, którego dotyczy nagroda, komplet materiałów (jako osobne pliki pdf):  

a. kopię pracy licencjackiej,  

b. opinie dotyczące pracy, 

c. kopię dokumentu poświadczającego obronę pracy, 

na adres mailowy KCIK podany w ogłoszeniu o nagrodzie. 

6. Jury rozpatruje wszystkie zgłoszone wnioski i rozstrzyga konkurs w terminie do 15 września 

roku, którego dotyczy nagroda, podejmując decyzje zwykłą większością głosów przy 

udziale ponad połowy członków. Zarówno termin zgłoszeń jak i rozstrzygnięcia nagrody 

(przed oficjalnym zakończeniem semestru letniego) podyktowany jest charakterem nagrody 

- patrz punkt 9. 

7. Jury ma prawo odstąpić od przyznania Nagrody w przypadku, gdy uzna, że wszystkie 

zgłoszone rozprawy lub prace dyplomowe nie cechują się należytym poziomem naukowym. 

8. Werdykt Jury jest ostateczny. 

9. W roku 2020 dwóch zwycięzców konkursu otrzyma możliwość reprezentowania polskiej 

społeczności studenckiej w European Quantum Future Academy w Berlinie, wydarzenia 

organizowanego w ramach inicjatywy Quantum Flagship. Autorzy dwóch prac 

wyróżnionych w konkursie znajdą się na liście rezerwowej do udziału w Akademii. 

Organizatorzy Akademii pokrywają koszty lokalne udziału w wydarzeniu. 

 

 

                                                                                                          

 

                                                     Karol Życzkowski                                      

                                                     Dyrektor KCIK  


