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Tisková zpráva
Přihlaste svoji diplomku nebo bakalářku do konce června!
Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica
vyhlásili VII. ročník Soutěže diplomových prací s tématikou životního prostředí a
ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Nejlepší diplomové práce
budou oceněny finanční i věcnou odměnou. Ceny předá hejtman Jihomoravského
kraje na studentské konferenci v listopadu 2009. Obhájené diplomové práce je
třeba doručit v tištěné a elektronické podobě spolu s jednostránkovou anotací
(minimálně 3000 znaků) v elektronické podobě, kopií posudku vedoucího
diplomové práce a oponenta a svým kontaktem (jméno, adresa, tel., e-mail) do
30.června 2007 do Domu ochránců přírody na Panské 9 v Brně.
Přihlásit se mohou všichni studenti, kteří obhájili diplomovou práci na podzim
2008 nebo budou práci obhajovat v létě 2009 na téma životní prostředí a/nebo ekologie
se vztahem k území Jihomoravského kraje. Práce budou hodnoceny ve dvou
kategoriích - práce bakalářské a práce diplomové.
Každý účastník soutěže obdrží sborník, který bude obsahovat anotace
diplomových prací. Výsledky nejlepších prací budou moci účastníci soutěže prezentovat
na výše zmiňované konferenci.
Soutěž by měla přispět k navázání či prohloubení spolupráce vysokých škol s
Jihomoravským krajem a také k setkávání studentů různých vysokých škol a fakult,
které spojuje zájem o životní prostředí a ekologii.
„ V předchozích dvou letech byli nejlepší práce odměněny desetitisíci korunami. Pro
účastníky soutěže je odměnou i setkání s hejtmanem, diskuse s ostatními soutěžícími v
rámci závěrečné konference, ale příležitost oslovit své budoucí zaměstnavatele“,
vysvětluje význam soutěže její koordinátorka Hana Chalupská. Krajská samospráva
pak řadu prací z předchozích kol využívá pro svoji činnost v ochraně životního
prostředí.
Výsledky předchozích ročníků a anotace všech prací, které se doposud soutěže
zúčastnily najdete zde: http://www.veronica.cz/?id=21
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