FAQ Stypendium PRAKTYKA 2017
1.

Jakie są kryteria oceny prac konkursowych?
W I etapie Stypendium Jurorzy Stypendium PRAKTYKA oceniają: oryginalność pomysłu, trafność
identyfikacji problemu, jakość proponowanych rozwiązań, związek pomysłu z wybranym miastem w
Polsce oraz jego rolę miastotwórczą oraz wykonalność pomysłu.
W II etapie oceniane są: trafność odpowiedzi na zdiagnozowany w I etapie problem, jakość
proponowanych rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, spełnienie wymogów projektowania
uniwersalnego, wykonalność i potencjał znalezienia partnerów i sponsorów w celu realizacji
koncepcji.
W II etapie Jury może przyznać dodatkowe punkty za: sposób prezentacji koncepcji przed Jury
(spójność wypowiedzi, klarowność przekazu, jakość graficzna nadesłanych materiałów, klarowność
odpowiedzi na pytania Jury) oraz dorobek uczestnika i poziom merytoryczny nadesłanego portfolio.

2.

Czy wymagane materiały konkursowe różnią się względem zeszłorocznej edycji?
Tak, materiały różnią się na obu etapach.
W I etapie należy przesłać:
- syntetyczny opis pomysłu
- koncepcję wstępną wybranego fragmentu przestrzeni prezentującą rozwiązanie architektoniczne
zidentyfikowanego problemu.
W II etapie należy przesłać:
- zaawansowaną koncepcję wstępną wybranego fragmentu przestrzeni
- prezentacja multimedialna zaawansowanej koncepcji wstępnej (czas prezentacji – maks. 15 minut)
- CV uczestnika lub wszystkich członków zespołu
- portfolio uczestnika lub wszystkich członków zespołu
Szczegółowe formaty oraz zawartość merytoryczną plików opisuje regulamin w paragrafach 8 i 10.

3.

Czy do Stypendium PRAKTYKA można zgłosić projekty wydziałowe, studenckie, lub zgłoszone do
innego konkursu?

W konkursie mogą brać udział wyłącznie projekty oryginalne, które nie zostały wcześniej
upublicznione. Za prace upublicznione uznajemy: prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie,
projekty kursowe na uczelniach, projekty konkursowe (nagrodzone, wyróżnione i będące częścią
wystaw pokonkursowych), projekty, które były częścią wystaw, przedmiotem wyróżnień, tematem
artykułów prasowych lub były prezentowane szerokiej publiczności na inny sposób.
4.

Kto może wziąć udział w Stypendium PRAKTYKA? Czy Do Stypendium mogą zgłaszać się
absolwentki i absolwenci kierunków architektonicznych zagranicznych uczelni?
Tak, w Stypendium PRAKTYKA mogą brać udział architektki i architekci, którzy ukończyli
przynajmniej studia I stopnia na uczelniach polskich i zagranicznych, a którzy nie skończyli 40 roku
życia.

5.

Jak powinny być opisane materiały stypendialne?
Wszystkie materiały nadsyłane do I etapu Stypendium PRAKTYKA powinny być opisane wyłącznie
numerem rejestracyjnym, przyznanym w procesie rejestracji, w formacie:
P_2017_xxxx_Tytuł_Pracy (gdzie xxxx jest indywidualnym numerem rejestracyjnym) oraz
P_2017_xxxx_Tytuł_Pracy_Opis jeżeli opis stanowi odrębny plik.
Prace opisane imieniem i nazwiskiem zgłaszającego będą odrzucane ze względów formalnych.

6.

Czy opis może się znajdować na planszy projektowej?
Tak, opis może być częścią planszy projektowej. W tej sytuacji nie ma potrzeby przesyłania
odrębnego pliku.

7.

Jak wygląda w praktyce upload dokumentu pdf? Czy uczestnik dostaje potwierdzenie przesłania
materiałów?
Po rejestracji na stronie www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/ uczestnik otrzyma mail z
indywidualnym numerem rejestracyjnym. Tym numerem należy opisać zgłoszenie i przesłać je za
pomocą formularza rejestracyjnego. Po uploadzie dokumentów uczestnik otrzyma wiadomość
potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

8.

Czy numer rejestracyjny oznacza, że prace zgłaszane są anonimowo?
Tak, wszystkie prace w Stypendium PRAKTYKA 2017 zgłaszane są anonimowo, jurorzy poznają
personalia uczestników dopiero po ogłoszeniu wyników I etapu Stypendium. Zakwalifikowaniu do II
etapu uczestnicy zobowiązani są uzupełnić materiały między innymi o CV oraz portfolio.

9.

Czy uczestnik może przesłać więcej niż jedną pracę?
Jeden uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
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