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Regulamin konkursu 

Wytrzymałość Materiałów – Tylko dla Orłów 

 

1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „Wytrzymałość Materiałów – Tylko dla Orłów”, 

zwanego dalej „Konkursem”, jest Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo, działające na 

Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zwane dalej 

„Organizatorem”. 

2.  Konkurs będzie przeprowadzany przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu  

pod koniec semestru zimowego każdego roku akademickiego na terenie Politechniki 

Gdańskiej. Informacja o dokładnej dacie i miejscu zostanie podana do dnia 20 grudnia 

odpowiedniego roku. 

3.  Konkurs jest kierowany do studentów studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo 

(Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej), znajdujących się  

na Liście Studentów III semestru przedmiotu Wytrzymałość Materiałów. Dopuszczalny jest 

udział osób niespełniających powyższych warunków, jednak poza oficjalną klasyfikacją. 

4.  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną w terminie określonym każdorazowo przez 

Organizatora, wyłącznie na adres email: 

zgloszenia.kombo@gmail.com 

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko oraz numer albumu. Lista zakwalifikowanych 

studentów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora:  

www.kombo.pg.gda.pl 

Maksymalna liczba osób uczestniczących w Konkursie wynosi 40, o przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszenia. 

5.  W skład Komisji konkursowej wchodzą wykładowcy przedmiotu Wytrzymałość Materiałów 

oraz przedstawiciel Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo ze wskazaniem na Prezesa 

Koła. Z grona komisji wybierany jest Przewodniczący Komisji ze wskazaniem na 

Koordynatora przedmiotu Wytrzymałość Materiałów, który jest także opiekunem 

merytorycznym Konkursu. Komisja może rozszerzyć swój skład o innych nauczycieli 

akademickich. 

6.  Konkurs polega na rozwiązaniu trzech zadań o podwyższonym stopniu trudności, 

obejmujących zakres kursu Wytrzymałości Materiałów zrealizowany w ramach zajęć 

wykładowych i ćwiczeniowych do momentu przeprowadzenia konkursu. Czas na rozwiązanie 

zadań to 60 minut. 

7.  Ocenie podlegać będzie poprawność wykonania zadań i kompletność rozwiązań. 

8.  Laureaci I, II i III miejsca mogą mieć podwyższoną końcową ocenę z przedmiotu 

Wytrzymałość Materiałów. Odpowiednią skalę ustalają wykładowcy tego przedmiotu. 

9.  Komisji Konkursowej przysługuje wyłączna interpretacja regulaminu. Komisja podejmuje 

także wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem. 
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