Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
The Polish Council for Supplements and Nutritional
Foods
ul. Kaliska 23 lok. 29, 02-316 Warszawa
Tel.: (+48 22) 620 29 34 ● Fax: (+48 22) 620 29 33
Email: info@krsio.org.pl ● Website:
www.krsio.org.pl

Znak sprawy: KRSiO/2/2018
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Do Rektorów Wyższych Uczelni

Szanowni Państwo,
w 2017 roku zakończyliśmy II edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe odnoszące
się do zagadnień związanych z suplementami diety. Cieszy nas zainteresowanie tą tematyką i
możliwość wspierania absolwentów wyższych uczelni, które widzą w tej tematyce potencjał
badawczy. Rozwój branży suplementów diety jest możliwy w oparciu o wiedzę naukową i
ekspercką a także dzięki działaniom, podejmowanym przez te gremia, dla podwyższenia
poziomu
odpowiedzialności za produkt, mający bezpośrednie relacje ze zdrowiem
konsumentów. Tak więc dużą wagę przywiązujemy do prac badawczych w tematyce
suplementów diety dającej branży nowe możliwości rozwojowe w technologii i ocenie
jakościowej. Niezwykle cenne są również prace dotyczące badań populacyjnych w zakresie
potrzeb dietetycznych, a także prace socjologiczne odnoszące się do zmieniających się
nawyków żywieniowych i wynikających z nich zmian w rodzaju i ilości składników
odżywczych.
Zachęcając Państwa Uczelnię do udziału w III edycji Konkursu mamy nadzieję na stałą
współpracę z naszym Stowarzyszeniem w podejmowaniu tematów, które mogą być
interesujące dla przemysłu.
Konkurs na najlepszą prace dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek ogłasza III edycję Konkursu na
najlepsze prace dyplomowe dotyczące suplementów diety w aspekcie żywieniowym,
technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym.
Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie.
Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim.
Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać
•
uczestnicy w imieniu własnym
•
uczelnia, na której została złożona i obroniona praca dyplomowa, w imieniu
uczestnika i za jego pisemną zgodą
Prace dyplomowe powinny spełniać poniższe warunki:
•
zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim
•
zostały obronione w terminie od 31 października 2016 r. do 31
października 2018 r.
•
zostały złożone i obronione na Uczelni;
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•
•

praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry
nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia,
pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani
przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Prace dyplomowe zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie jury składające się z 3
członków Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady. Jury posiłkować się będzie
opinią 2 ekspertów Rady wybranych w zależności od tematyki zgłoszonych prac, w tym
eksperta sprawozdawcy. Jury wyłoni najlepszą pracę oraz, jeśli tak zdecyduje, prace
wyróżnione; może również odstąpić od przyznania nagrody
Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:
•
wartość merytoryczna pracy;
•
nowatorski i twórczy charakter pracy;
•
poziom edytorski pracy.
Nagrodę na wniosek jury (Rady Eksperckiej) przyznaje Krajowa Rada Suplementów i
Odżywek i jest nią staż (min. miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy (z grona
członków KRSIO lub spośród sponsorów Konkursu). Nagrodą może być również (zamiennie)
nagroda pieniężna w wys. 2000,00 zł.
Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Katarzyna Wójcicka
Przewodnicząca Rady Eksperckiej
e-mail: k.wojcicka@krsio.org.pl
GSM +48 605 949 120
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