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II Krajowy Konkurs Prac Dyplomowych
organizowany przez KFCH
Pod koniec kwietnia br. rozstrzygniêty
zosta³ II Krajowy Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny ch³odnictwa,
klimatyzacji i pomp ciep³a. Jako pomys³odawca tego przedsiêwziêcia,
chcia³bym podzieliæ siê uwagami na
temat przygotowania, przebiegu i wyników jego drugiej edycji.
W za³o¿eniu, Konkurs adresowany jest do dyplomantów krajowych
uczelni technicznych, w których prowadzone jest kszta³cenie w ramach
istniej¹cych w nich specjalnoœci w
dziedzinie techniki ch³odniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz im
pokrewnych, m. innymi w zakresie
wykorzystania pomp ciep³a. Jego
uczestnikami mog¹ byæ studenci koñcz¹cy studia magisterskie i in¿ynierskie, zarówno w ramach studiów
dziennych, jak i studiów niestacjonarnych i niestacjonarnych uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich.
Organizatorem Konkurs jest Krajowe Forum Ch³odnictwa Zwi¹zek
Pracodawców przy wspó³udziale naszego czasopisma oraz Fundacji
Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. W regulaminie Konkursu wyraŸnie okreœlono jego cele, a jest to:
- propagowanie nowoczesnych
rozwi¹zañ techniki œwiatowej w
zakresie ch³odnictwa i klimatyzacji poprzez ich praktyczne wykorzystanie w opracowaniach o charakterze projektowym dla wybranych aplikacji praktycznych;
- propagowanie tematyki prac o charakterze diagnostycznym w obszarze w/w dziedzin techniki dla
wybranych typów obiektów;
- stworzenie zachêty do podejmowania przez studentów tematów
prac o charakterze u¿ytkowym, w
tym zawieraj¹cych rozwi¹zania
przyjazne dla œrodowiska (proekologiczne);
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 6-7/2006
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promowanie absolwentów specjalnoœci, bêd¹cych autorami nagrodzonych i wyró¿nionych prac dyplomowych, a tak¿e
- zainteresowanie wyró¿niaj¹cymi siê dyplomantami firm
dzia³aj¹cych w dziedzinie ch³odnictwa i klimatyzacji.
W dokumencie tym sprecyzowano równie¿ warunki techniczne uczestnictwa w tym przedsiêwziêciu, a w nich istotny by³ zdecydowanie u¿ytkowy charakter pracy, uzyskana
ocena celuj¹ca lub bardzo dobra, wreszcie przes³anie pracy w jednym egzemplarzu do dnia 31 marca br. Do Konkursu mo¿na by³o zg³aszaæ prace dyplomowe obronione w
okresie od 1 wrzeœnia 2004 r. do koñca grudnia roku 2005.
Istotnym czynnikiem motywuj¹cym studentów do udzia³u w Konkursie by³y przewidywane przez organizatora nagrody i wyró¿nienia dla jego uczestników, a by³y to przede
wszystkim nagrody pieniê¿ne, i tak:
- Nagroda I stopnia ( g³ówna )
- 4 000 z³,
- Nagroda II stopnia z dziedziny techniki ch³odniczej
- 3 000 z³,
- Nagroda II stopnia z dziedziny klimatyzacji
- 2 000 z³,
- Nagroda Fundacji PROZON za najlepsz¹ pracê z dziedziny ch³odnictwa i klimatyzacji poruszaj¹c¹ zagadnienia ekologii
- 3 000 z³,
ponadto przewidziano szereg wyró¿nieñ przyznanych przez
sponsorów Konkursu w postaci nagród rzeczowych, rocznej prenumeraty czasopism bran¿owych, a tak¿e mo¿liwoœci odbycia kilkutygodniowej praktyki zawodowej w wiod¹cych firmach bran¿y.
Pomimo sporych wysi³ków czynionych przez organizatorów, poprzez indywidualne rozes³anie informacji do 12.
oœrodków akademickich, kszta³c¹cych w dziedzinie techniki ch³odniczej i klimatyzacyjnej, ogó³em nades³anych
zosta³o 5 prac reprezentuj¹cych 4 uczelnie techniczne. To
nader skromna liczba, chocia¿ nie odbiegaj¹ca od popularnoœci podobnych, organizowanych w kraju konkursów.
W dniu 31 marca 2006 roku, powo³ana zosta³a 6-osobowa Komisja Konkursowa w nastêpuj¹cym sk³adzie : mgr
in¿. W. ¯migrodzki – Przewodnicz¹cy Komisji, dr hab. in¿.
M. Czapp, prof. Politechniki Koszaliñskiej, mgr in¿. K.
Kalinowski, dr in¿. M. Litwin – Politechnika Krakowska
oraz dr in¿. W. Targañski – Sekretarz Komisji. Prace Komisji prowadzone by³y w oparciu o uprzednio przyjêty przez
Zarz¹d KFCH regulamin, zgodnie z którym:
- ka¿da praca opiniowana bêdzie przez dwóch recenzentów w oparciu o przygotowany specjalny arkusz oceny;
- ocena pracy dokonywana bêdzie w oparciu o przyjêty
system punktacyjny, wg którego maksymalna iloœæ
punktów mo¿liwych do przyznania przez recenzenta
wynosi 50, zatem przy dwóch recenzjach maksymalna
iloœæ punktów mo¿liwych do przyznania danej pracy
wynosi 100.
W tym miejscy wydaje siê istotne przedstawienie zawartych w Arkuszu oceny pracy przyjêtych zasad, i tak dokument ten obejmowa³:
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Dyplom zdobywcy Nagrody Głównej, mgr inż. Dawida GLINIECKIEGO
-

ocenê uk³adu pracy pod wzglêdem struktury, podzia³u
treœci, kolejnoœci rozdzia³ów, kompletnoœci tez, itp.
(w skali do 5 pkt.)
- ocenê merytoryczn¹ pracy
(do 15 pkt.)
- ocenê pracy pod wzglêdem nowego ujêcia analizowanego problemu
(do 10 pkt.)
- u¿ytkowy charakter pracy, w tym zawarte w niej rozwi¹zani przyjazne dla œrodowiska
(do 10 pkt.)
- ocenê doboru i wykorzystania literatury Ÿród³owej (do 5 pkt. )
- ocenê formalnej strony pracy (poprawnoœæ jêzyka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczowy, odsy³acze )
(do 5 pkt.)
_________
Maksymalna iloœæ punktów:

50

Wa¿nym zaleceniem zawartym w regulaminie, a istotnym
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Nagrody II stopnia w dziedzinie techniki ch³odniczej:
-

mgr in¿. Grzegorz PAJ¥K (Politechnika Krakowska):
Projekt koncepcyjny ch³odzenia rozbiegu skoczni narciarskiej (97 pkt.).

-

mgr in¿. Dominik STANISZEWSKI (Politechnika
Gdañska): Analiza techniczno-ekonomiczna odzysku
ciep³a w urz¹dzeniach ch³odniczych wyposa¿onych w
termostatyczne i elektroniczne zawory rozprê¿ne, na
przyk³adzie wybranej instalacji (97 pkt.).

Nagroda II stopnia w dziedzinie techniki klimatyzacji:
-

mgr in¿. Tymoteusz ŒWIEBODA (Politechnika Wroc³awska): Analiza numeryczna procesów cieplnoprzep³ywowych w rurce Ranque’a (95 pkt.).

Nagroda Fundacji PROZON za rozwi¹zanie proekologiczne:
Fundacja w porozumieniu z Komisj¹ Konkursow¹, proponowan¹ pulê pieniê¿n¹ postanowi³a podzieliæ na trzy równe czêœci i przyznaæ wyró¿nienia trzem pracom, których
autorami s¹:
-

Dyplom Fundacji PROZON za rozwiązanie proekologiczne, mgr
inż. Grzegorza PAJĄKA
dla koñcowych wyników prac Komisji, by³a iloœæ uzyskanych punktów, kwalifikuj¹ca do puli nagród pieniê¿nych w
ocenie ³¹cznej z dwóch recenzji, który powinna byæ wiêksza od 90.
Na spotkaniu Komisji, które odby³o siê w dniu 10 maja
br., na podstawie wy¿ej przedstawionego regulaminu i wyników oceny zg³oszonych do Konkursu prac dyplomowych,
z uwagi na zbli¿ony, wysoki poziom czterech z nich, postanowiono przyznaæ nagrodê g³ówn¹ oraz 3 równorzêdne nagrody II., dwie z dziedziny techniki ch³odniczej i jedn¹ z
dziedziny klimatyzacji.
Zwyciêzc¹ II Edycji Konkursu zosta³ mgr in¿. Dawid
GLINIECKI z Politechniki Gdañskiej. Jego praca zatytu³owana „Studium projektowe wraz z analiz¹ techniczno-ekonomiczn¹ nowoczesnej wielokomorowej, przenoœnej dojrzewalni bananów pracuj¹cej z wykorzystaniem
„cieplnego przetwornika cyfrowo-analogoweg” i systemu „free cooling”, uzyska³a 98 punktów. A oto nazwiska pozosta³ej trójki laureatów i tytu³y ich prac dyplomowych:
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna 6-7/2006

mgr in¿. Grzegorz PAJ¥K,
mgr in¿. Dominik STANISZEWSKI,
in¿. Pawe³ WÓJCIK (Akademia Morska w Gdyni),
który uzyska³ 88 pkt..

W protokole koñcowym prac Komisji, jej cz³onkowie wyrazili szczególne uznanie za wysoki poziom merytoryczny
i redakcyjny autorom nagrodzonych prac, a tak¿e ich promotorom, zwracaj¹c uwagê, ¿e prawie wszystkie prace mia³y
charakter u¿ytkowy. Jednoczeœnie, pomimo sporego wysi³ku organizatorów, ogromny niedosyt budzi iloœæ nades³anych prac spe³niaj¹cych kryteria Konkursu, st¹d te¿ koñcowym postulatem Komisji jest stwierdzenie, i¿ nale¿y
szerzej spopularyzowaæ ideê tego przedsiêwziêcia, aby w
III edycji Konkursu, wziê³o w nim udzia³ zdecydowanie
wiêcej dyplomantów.
Og³oszenie wyników Konkursu i uroczyste wrêczenie
nagród, dokumentowane przez do³¹czone do tego tekstu
fotografie, mia³o miejsce podczas Walnego Zebrania
Cz³onków Krajowego Forum Ch³odnictwa, które odby³o
siê w dniu 26 maja br. w hotelu Mazurskas w O¿arowie
Mazowieckim pod Warszaw¹. To wa¿ne dla przyby³ych w
komplecie laureatów Konkursu wydarzenie, sprawnie prowadzi³ Wojciech ¯migrodzki, Przewodnicz¹cy Komisji
Konkursowej. Ka¿dy z nagrodzonych otrzyma³ z jego r¹k
specjalny dyplom wraz z odpowiedniej wartoœci czekiem.
Wa¿nym elementem tej czêœci obrad by³a prezentacja najwa¿niejszych tez i wyników, jakie w swojej pracy uzyska³
zwyciêzca Konkursu. Pan Dawid z du¿¹ swobod¹ i opanowaniem omówi³ za³o¿enia i osi¹gniête wyniki, zyskuj¹c na
zakoñczenie gromkie brawa s³uchaczy, którzy mimo zmê-
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czenia i póŸnej pory, wykazali du¿e zainteresowanie omawianym tematem.
Pomimo stosunkowo skromnej iloœci prac nades³anych na
Konkurs, w mojej ocenie (zapewne doœæ subiektywnej), przedsiêwziêcie nale¿y uznaæ za udane, bior¹c wszak¿e pod uwagê,
i¿ stanowi ono wci¹¿ pocz¹tek kolejnych edycji - za bardzo
udane. Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e przyjêty regulamin prac
Komisji Konkursowej jest nader czytelny, a opracowany arkusz oceny, oparty na podobnych, stosowanych w krajowych
uczelniach technicznych, jest niezwykle wnikliwy, zarówno pod
wzglêdem merytorycznym, jak i redakcyjnym. W mojej ocenie, a przede wszystkim w opinii przedstawicieli wielu firm,
obserwowany jest od kilku lat powa¿ny problem braku umiejêtnoœci pisania przez absolwentów wy¿szych uczelni technicznych, na temat zagadnieñ technicznych. Ka¿dy mo¿e siê o tym
przekonaæ w swojej praktyce zawodowej, kiedy trafiaj¹ do nas
niekompletne opisy techniczne, czy zupe³nie niezrozumia³e
polskojêzyczne wersje dokumentacji techniczno – ruchowych
urz¹dzeñ. Taka obserwacja dodatkowo winna motywowaæ promotorów prac, aby dbali o czytelnoœæ i jednoczeœnie poprawnoœæ jêzykow¹ przygotowywanych przez ich dyplomantów prac,
co nie jest standardem w praktyce uczelnianej. Takie podejœcie wymaga niestety poœwiêcenia dyplomantowi, a nade
wszystko przygotowywanym przez niego materia³om sporo
czasu, ale równie¿ dobrej woli. W kolejnych edycjach Konkursu wydaje siê, i¿ ten element w ocenie nadsy³anych prac
bêdzie równie wnikliwie brany pod uwagê.
Powa¿n¹ zachêt¹ dla przysz³ych uczestników s¹ bez w¹tpienia atrakcyjne nagrody pieniê¿ne, ale i inne, przewidziane
w regulaminie wyró¿nienia, w tym stworzenie mo¿liwoœci prezentacji i publikowania najwa¿niejszych wyników nagrodzonych i wyró¿nionych prac w czasopismach specjalistycznych i
na seminariach problemowych. W tym zakresie nasze czasopismo ju¿ mo¿e pochwaliæ siê realizacj¹ takiej deklaracji w
odniesieniu do trzech laureatów Konkursu, a s¹ to artyku³y :
D. Glinieckiego (nr 5/2005), D. Staniszewskiego (nr 1/
2006) i P. Wójcika (nr 3/2006).
III Edycja Konkursu znajdzie swój fina³ ju¿ za nieca³y rok,
a udzia³ mog¹ w niej wzi¹æ prace obronione w okresie od 1
stycznia 2006 r. do koñca grudnia 2006 r., i powinny one
zostaæ nades³ane do 15 lutego 2007 roku. To pozornie doœæ
odleg³a perspektywa, ale zgodnie z regulaminem studiów, w³aœnie teraz koñczone i bronione s¹ prace dyplomowe roku akademickiego 2005/2006. St¹d te¿ organizatorzy Konkursu winni
ju¿ obecnie przes³aæ stosown¹ informacjê do poszczególnych
oœrodków akademickich, równie¿ staraæ siê dotrzeæ bezpoœrednio do studentów wy¿szych lat specjalnoœci.
Jako promotor wielu prac dyplomowych, przedstawi³em
studentom specjalnoœci wyniki II edycji Konkursu. Jaka jest
ich reakcja, otó¿ konkurs spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem z ich strony, a laureaci z dodatkowym uznaniem wœród
kolegów, chocia¿ warto zauwa¿yæ, i¿ byli to najlepsi studenci
w swoich grupach. Ze swej strony zachêcam zarówno promotorów, a przede wszystkim obecnych i przysz³ych dyplomantów do zainteresowania siê Konkursem i oczywiœcie do wziêcia w nim udzia³u.
Zenon BONCA
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