NAGRODA PZZS
dla
NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ
Edycja II
Zasady Konkursu
PREAMBUŁA
Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia
absolwentów akademii morskich, jak również wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju ich cech
osobowościowych, Polski Związek Zarządców Statków niniejszym ustanawia „Nagrodę Polskiego
Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej” we
współpracy z:
- Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,
- Akademią Morską w Gdyni,
- Akademią Morską w Szczecinie,
zwanych również „Partnerami”
Konkurs jest otwarty dla Absolwentów kierunków pływających:
1) Wydziału Mechanicznego;
2) Wydziału Nawigacyjnego;
3) Wydziału Elektrycznego
bądź odpowiedników w/w wydziałów wspomnianych uprzednio akademii, którzy ukończyli
studia w obecnym roku bądź ukończyli studia w roku poprzedzającym Konkurs, lecz po terminie
składania aplikacji do poprzedniej edycji Konkursu.
Celem niniejszej nagrody jest wyróżnienie Najlepszego Absolwenta wg następujących
kryteriów:
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1) wybitne umiejętności, kompetencje i cechy;
2) wyróżniające się rezultaty w pracy zawodowej;
3) istotny wkład w teorię, metody i / lub ich praktyczne zastosowanie;
4) wyróżniające się uczestnictwo w życiu społecznym;
5) oryginalne i kreatywne podejście do kluczowych problemów żeglugi morskiej.
§1
KOMITET KONKURSU
1. Komitet składa się z 3 do 5 osób. W skład Komitetu wchodzą członkowie
Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków oraz osoby wybrane przez
Zarząd Związku spośród Członków Związku.
2. Decyzja o ustanowieniu Komitetu i jego kształcie jest podejmowana przez
Zarząd Polskiego Związku Zarządców Statków w drodze uchwały Zarządu
podjętej przed ostatnim dniem marca.
3. Komitet jest asystowany przez Sekretarza wybranego przez członków Komitetu
jak również 1-3 Obserwatorów nominowanych przez Partnerów.
4. Mandaty członków Komitetu wygasają w dniu ceremonii uroczystości
wręczenia nagrody [o której mowa w §8].
§2
NAGRODA
1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje:
a. nagrodę pieniężna w wysokości 10.000;- PLN;
b. przyspieszoną ścieżkę do podpisania marynarskiej umowy o pracę
u wybranego Członka Polskiego Związku Zarządców Statków;
c. Dyplom Zwycięzcy.
2. Każdy Kandydat [wg definicji zawartej w §5], który wziął udział w Etapie
Drugim

jak

również

czterech

najlepszych

Uczestników

Zunifikowanego

Postępowania Konkursowego [o którym mowa w §7] otrzymuje Certyfikat
Uczestnictwa.
3. W przypadku stwierdzenia przez Komitet wyróżniającego się poziomu
wiedzy merytorycznej i praktycznej wśród Kandydatów [o których mowa w §5]
bądź

czterech

najlepszych

Uczestników

Zunifikowanego

Postępowania

Konkursowego [o których mowa w §7 pkt 5], Komitet może zadecydować o
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przyznaniu nagrody specjalnej w formie nagrody pieniężnej lub pisemnej
rekomendacji Komitetu.
§3
OGŁOSZENIE KONKURSU
Komitet, w imieniu Polskiego Związku Zarządców Statków oraz Partnerów,
ogłasza Konkurs dnia 30 marca 2018 r.

§4
REGUŁY PRZYSTĄPIENIA
1.

Aby przystąpić do Konkursu, Absolwent powinien:

a)

złożyć abstrakt i CV do rozważenia przez Komitet do dnia 10 sierpnia

b.r. wraz z opinią wydaną przez Dziekana lub zastępcę Dziekana.
b)

Wspomniane wyżej dokumenty w językach polskim i angielskim

powinny być przedłożone w formacie pdf za pośrednictwem e-maila na adres:
sekr@pzzs.pl
2.

Komitet

ogłasza

liczbę

osób

zakwalifikowanych

[zwanych

„Uczestnikami”] do Etapu Pierwszego w dniu 17 sierpnia b.r., jak również datę i
miejsce odbycia się tego etapu.
§5
ETAP PIERWSZY
1.

Etap Pierwszy odbędzie się dnia 7 września b.r. w formie wypowiedzi

ustnej przed Komitetem polegającej na udzieleniu trzech odpowiedzi na trzy
losowo wybrane pytania.
2.

Komitet wybierze 5 najlepszych Uczestników-Zwycięzców Etapu

Pierwszego [od tej chwili zwanych „Kandydatami”]. Nazwiska Kandydatów zostaną
ogłoszone dnia 14 września b.r.
§6
ETAP DRUGI
1.

Etap Drugi odbędzie się dnia 5 października b.r. w formie rozmowy z

Komitetem połączonej z zaprezentowaniem skutecznego rozwiązania losowo
wybranego problemu z zakresu specjalizacji Kandydata.
2.

Zwycięzca Etapu Drugiego i całego Konkursu zostanie ogłoszony dnia 5

października b.r.
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§7
ZUNIFIKOWANE POSTĘPOWANIE KONKURSOWE
1.

W przypadku, gdy liczba osób zakwalifikowanych do Etapu Pierwszego nie

przekracza 10 osób, Komitetowi przysługuje prawo do przeprowadzenia Zunifikowanego
Postępowania Konkursowego.
2.

Osoba zakwalifikowana do tego etapu od tej pory określana jest jako

Uczestnik Zunifikowanego Postępowania Konkursowego.
3.

Zunifikowane Postępowanie Konkursowe przeprowadzane jest w formie

jednego etapu składającego się z:
a)

odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania;

b)

rozmowy

przed

Komitetem

połączonym

z

zaprezentowaniem

skutecznego rozwiązania losowo wybranego problemu z zakresu specjalizacji.
4.

Zunifikowane Postępowanie Konkursowe przeprowadzane jest w dniu

przewidzianym pierwotnie dla Etapu Pierwszego określonym na podstawie §5 pkt 1.
5.

Nazwiska Zwycięzcy Konkursu oraz czterech najlepszych Uczestników

Zunifikowanego Postępowania Konkursowego są ogłaszane najpóźniej w terminie
przewidzianym pierwotnie dla Zwycięzców Etapu Pierwszego określonym na podstawie
§5 pkt 2.
§8
CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRODY
Ceremonia Wręczenia Nagród dla Zwycięzcy, Kandydatów-uczestników Etapu
Drugiego

i

czterech

najlepszych

Uczestników

Zunifikowanego

Postępowania

Konkursowego odbędzie się w ramach Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni [12
października 2018 r.].
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W przypadku naruszenia Zasad Konkursu – Komitet ma prawo do

odrzucenia zgłoszenia/wydalenia Uczestnika/Kandydata z konkursu.
2.

Jeśli liczba zgłoszeń do Etapu Pierwszego Konkursu spełniających

wymagania zawarte w Preambule i Regułach Przystąpienia [§4 pkt 1] jest mniejsza
niż 5, Komitetowi przysługuje prawo do odwołania Konkursu.
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PSMA Best Graduate Student Competition
2nd Edition
Competition Rules
PREAMBLE
Having in mind the need to keep up the highest training standards of graduating seafarers
as well as expressing the will to constantly improve their personal qualities, the Polish Ship
Managers' Association has established a PSMA Best Graduate Student Award to be given in
conjunction with:
Naval Academy in Gdynia
Maritime Academy in Gdynia
Maritime Academy in Szczecin
hereinafter referred to as “Partners”.
This Competition is open to the Graduate Students of maritime departments of following
faculties:
1)

Faculty of Marine Engineering

2)

Faculty of Marine Navigation;

3)

Faculty of Marine Electrical Engineering.

or equivalent faculties of the aforementioned Academies graduating this year as well as previousyear graduates who have not graduated before the conclusion of the application process to the
previous edition of the Competition.
The purpose of this award is to recognize the best Graduate Student by using following criteria:
1) outstanding skills, competence and qualities;
2) exemplary work performance;
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3) vital contribution to theory, methods and/or application;
4) distinguished contribution to the society;
5) original and creative approach to vital problems of the shipping industry.
§1
COMMITTEE
1.

The Committee consists of 3-5 people – Members of the Management Board

of the Polish Ship Managers’ Association as well as people chosen by the
Management Board of the Association from Members of the PSMA.
2.

The decision on establishment and shape of the Committee should be taken

by the Management Board of the Polish Ship Managers’ Association by way of a
resolution before the end of March.
3.

The Committee is assisted by the Secretary of the Committee elected by the

Members of the Committee as well as 1-3 Observers nominated by the Partners.
4.

Mandates of the Committee Members automatically expire on the date of the

Award Ceremony [as referred to in §8].
§2
PRIZE
1. The winner of the Contest receives:
a.

a monetary prize of 10.000 PLN,

b. shortened

route

to

signing

the

Seafarer’s

Employment

Agreement with the chosen Member of the Polish Ship Managers'
Association;
c. Winner’s Certificate.
2. Every Candidate [as defined in §5] who took part in the Second Stage or the
Unified Competition Process [as defined in §7] will receive the Certificate of
Participation.
3. In case the level of theoretical and practical knowledge shown by Candidates
[referred to in §5] or four best Participants of the Unified Competition Procedure
[referred to in §7 point 5] is determined by the Committee to be outstanding, the
Committee reserves the right to issue a special prize in the form of a monetary
prize or written recommendation of the Committee.
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§3
ANNOUNCEMENT OF COMPETITION
The Competition is announced by the Committee on behalf of the Polish Ship
Managers’ Association and the Partners on March 30th, 2018.
§4
RULES OF ENTRY
1. In order to compete for the prize, Student should:
a) submit an abstract and CV for consideration by the Committee until August 10th
together with an attestation signed by the Dean or the Vice Dean.
b) the aforementioned documents [in Polish and English] shall be submitted by email in
PDF format to:
sekr@pzzs.pl
4.

The Committee announces the list of persons qualified [hereinafter referred

to as “Participants”] to the First Stage on August 17th, together with the date &
place of this stage.
§5
FIRST STAGE
1.

The First Stage is scheduled to take place on September 7th and comprises of

interview before the Committee based on answering three randomly selected
questions.
2.

The Committee will choose 5 best participants [hereinafter referred to as

“Candidates”] as the winners of the First Stage of the Contest. The winners of this
stage will be announced on September 14th.
§6
SECOND STAGE
1.

The Second Stage is scheduled to take place on October 5th and consists of

interview with the Committee together with the presentation of viable solution to
randomly selected problem from Candidate’s area of specialization [as referred in
the Preamble].
2.

The winner of the Second Stage will be announced on October 5th.

str. - 7 -

§7
UNIFIED COMPETITION PROCEDURE
1.

In the event that the number of persons qualified for Stage One does not

exceed 10 persons, the Committee shall have the right to conduct the Unified
Competition Procedure.
2. A person qualified for this stage from now on is referred to as a “Participant in
the Unified Competition Procedure”.
3. Unified Competition Procedure is carried out in the form of one stage consisting
of:
a) answering three randomly selected questions;
b) talks to the Committee combined with the presentation of an effective solution to
a randomly selected problem in the field of specialization.
4. The Unified Contest Procedure shall be carried out on the day originally
scheduled for the First Stage determined on the basis of §5 pt 1.
5. The names of the Winner as well as four best Participants of the Unified
Competition Procedure shall be announced at latest within the time frame
originally intended for the Stage One Winners determined pursuant to §5 point 2.
§8
AWARD CEREMONY
Award Ceremony for the Winner, Candidates who took part in Second Stage
and the four best Participants of the Unified Competition Procedure (mentioned in
§7) will take place during the Maritime Economy Forum in Gdynia [October 12th,
2018].
§9
FINAL PROVISIONS
1.

In the event of violation of aforementioned Competition Rules, the

Committee has the right to reject the application or expel the Participant/Candidate
from the Competition.
2.

If the number of applications is less than five, the Committee has the right to

revoke the contest.
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