Ramowe warunki programu „Seeds for the Future”
firmy Huawei
§1

Organizator i Współorganizator programu
1. Organizatorem programu jest firma Huawei Polska Sp. z o.o. specjalizująca się w dostarczaniu
najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT) konsumentom,
przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym, z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 50, 02-672
Warszawa.
2. Współorganizatorem programu „Seeds for the Future” jest Uczelnia Wyższa.
§2
Cel programu
Program „Seeds for the Future” to międzynarodowa inicjatywa firmy Huawei, która ma na celu
wspieranie edukacji technologicznej, dostosowanie jej do aktualnych potrzeb rynku oraz wspieranie
talentów wśród studentów uczelni technicznych. Dzięki programowi możliwe jest wyłonienie
najzdolniejszych uczniów oraz udostępnienie im wiedzy i doświadczenia ekspertów Huawei
podczas warsztatów i szkoleń. Ponadto laureaci programu zyskują możliwość odbycia praktyk i
rozwoju kariery w firmie Huawei Polska.
§3
Miejsce programu
Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą „Seeds for the
Future”.

§4

Tematyka programu
Każdy student ma za zadanie opracować jeden z poniższych tematów. Praca może być napisana po
angielsku lub po polsku, jednakże jednostronicowy wstęp/streszczenie musi być przygotowany w j.
angielskim w celu weryfikacji poziomu znajomości j.angielskiego.
Tematyka prac może dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:
1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – szanse i wyzwania
2. Rola i znaczenie cyberbezpieczeństwa w Polsce.
3. Jak działać przeciw wykluczeniucyfrowemu w Polsce?
4. Czy Polska jest gotowa do budowania Smart City?
5. Jak innowacje mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Polski?
Efektem końcowym będzie zaprezentowanie nagrodzonych prac podczas konferencji dnia
15.07.2016 r
§5
Uczestnicy programu

1. Do konkursu mogą przystąpić studenci pierwszego i drugiego stopnia realizowanych zarówno w
formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a także studiów podyplomowych oraz
doktoranckich na kierunkach ścisłych z zakresu następujących nauk technicznych:
telekomunikacja, informatyka i elektronika.
2. Zaproszone do programu Uczelnie:
- Akademia Górniczo-Hutnicza
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Poznańska
- Politechnika Śląska
- Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Wrocławska
- Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
- Uniwersytet Jagielloński
- Wojskowa Akademia Techniczna
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
§6
Warunki udziału w programie
1. Udział w programie jest bezpłatny.
2. Warunkiem udziału w programie jest dokonanie zgłoszenia konkursowego do wyznaczonego
koordynatora programu na danej uczelni, które obowiązkowo musi zawierać: pracę konkursową
i jednostronicowe jej podsumowanie w j.angielskim w postaci plików PDF, CV w j.angielskim w
formie PDF. Sposób zgłoszenia ustala Uczelnia. Pozostałe informacje lub dokumenty, jakie mają
zawrzeć się w zgłoszeniu konkursowym, ustala Uczelnia.
3. Zgłoszenie musi być kompletne i musi posiadać wszelkie niezbędne informacje i dokumenty,
których wymaga Organizator i Uczelnia.
4. Student do 30 czerwca br. musi dostarczyć pracę konkursową w formie eseju w języku polskim
lub angielskim oraz jednostronicowe jej podsumowanie w języku angielskim. Dodatkowo
student musi dostarczyć podpisane oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do
przedstawionych w pracy konkursowej rozwiązań. Sposób i miejsce dostarczenia dokumentów
ustala Uczelnia.
5. Praca konkursowa musi:
- zostać przygotowana w pliku Microsoft Word i zostać dostarczona w pliku PDF
- obejmować minimum 4, a maksymalnie 7 stron A4
- być napisana czcionką Times New Roman o wielkości 12
- posiadać 1,5 linii odstępu i 2 cm marginesy
6. Praca i podsumowanie muszą być tworem samodzielnym.
7. Student biorący udział w programie musi znać j.angielski min. na poziomie komunikatywnym.
Jest to niezbędny by móc aktywnie brać udział w warsztatch technologicznych w Chinach.
§7
Jury programu
1. Skład Jury ustala Uczelnia. Jedynym wymogiem Organizatora jest to, że muszą ją stanowić
eksperci w dziedzinie elektroniki, informatyki i teleinformatyki.

2. Jury dokona wybory zwycięzcy programu w przeciągu maksymalnie 15 dni od dnia zakończenia
programu tj. połowa czerwca br.
3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika, Jury wraz
z Organizatorem mają prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów sprawdzających
wiedzę i kompetencje studentów, które będą rozstrzygające dla wyłonienia laureata.
4. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł odebrać nagrody, wówczas Jury ma prawo przekazać
nagrodę innemu uczestnikowi programu.
5. Obrady Jury są niejawne.
6. Decyzje Jury programu są wiążące i ostateczne.
§8
Kryteria oceny
Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność z wiodącą tematyką konkursu,
- złożoność i trudność rozwiązywanego problemu,
- opis i analiza istniejących rozwiązań i technologii,
- innowacyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań i technologii.
§9
Nagroda
1. O zwycięstwie informuje studentów Organizator.
2. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas konferencji 15.07.2016 r. Nagrodzone prace
mogą zostać opublikowane w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych.
3. Nagroda jest zapewniona przez Organizatora w postaci udziału laureata w dwutygodniowych
warsztatach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów Huawei w siedzibie głównej firmy
w Shenzhen oraz kulturoznawczego pobytu w Pekinie. Zajęcia będą prowadzone w j.angielskim.
Termin wyjazdu – 14-27 sierpień 2016 r.
§ 10
Komunikowanie programu
W ramach projektu Huawei zobowiązuje się do promocji idei programu „Seeds for the Future” w
mediach. Uczelnie zobowiązują się do rozpowszechnienia informacji o konkursie wśród studentów.
Firma Huawei zapewni materiały informujące o inicjatywie i nagrodach, jakie oferuje uczestnictwo
w programie, tj. plakaty oraz informacje na stronę internetową Uczelni. Informacja o konkursie
powinna zostać upowszechniona na możliwie największą skalę.
§ 11
Prawa autorskie
1. Do programu może zostać zgłoszona jedynie praca, której wyłącznym autorem jest uczestnik ją
zgłaszający.
2. Praca konkursowa nie może stanowić plagiatu ani w inny sposób naruszać praw osób trzecich
lub obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku, gdy oświadczenie studenta o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy
konkursowej okaże się nieprawdziwe, wówczas zostanie on obciążony wszelką
odpowiedzialnością za spowodowaną stąd szkodę.

4. Laureat konkursu zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi swojego życiorysu w terminie
dwóch dni od daty ogłoszenia wyników oraz dodaniu formuły „Wyrażam zgodę na przetwarzania
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu „Seeds for the Future”
w tym do realizacji nagrody oraz na ich przekazanie firmie Huawei Polska Sp. z o.o., ul.
Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polska (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Zgodność z podanymi przy zgłoszeniu konkursowym danymi osobowymi stanowi warunek
otrzymania nagrody.
2. Organizator i Uczelnia konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu w
formie pisemnej w drodze aneksu.
3. Dokument ten jest integralną częścią porozumienia.
4. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie rozstrzyga Organizator.
5. Ramowe warunki programu „Seeds for the Future” wchodzą w życie z dniem podpisania
porozumienia.
§ 13
Harmonogram konkursu
Data

Działanie

25 kwiecień

Rozpoczęcie konkursu

25 kwiecień – 31 maj

Nadsyłanie prac konkursowych przez studentów

15 czerwiec
30 czerwiec

Zakończenie prac Komisji Konkursowej, wyłonienie 12
laureatów, przekazanie Organizatorowi informacji o
laureacie wraz z jego/jej pracą konkursową oraz CV.
Przekazanie laureatom informacji o wynikach konkursu
i zaproszenie na uroczystą Galę

15 lipiec

Uroczysta Gala wręczenia dyplomów

14-27 sierpień

Wyjazd studentów na warsztaty do Chin

1 września

Zakończenie i podsumowanie programu Seeds for the
Future w formie wideorelacji z wyjazdu
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