Zarządzenie Dziekana nr 10120!4 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr |112012 z dnia 21 listopada 20|2 roku w sprawie ustalenia dorocznej
nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych
pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

s1

W Regulaminte przyznawania nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za

wybitne
Gdańskiego,
Uniwersytetu
pracowników
Chemii
Wydziału
młodych
naukowe
osiągnięcia
wprowadza się następujące zmiany:

W $ 1 wprowadza się ust.

4.

4:

Do Nagrody kandydatów nominują pracownicy Wydziału Chemii posiadających tytuł
profosora.

$ 2 otrzymuje brzmienie:

1.
2,
3.

Nagroda finansowana jest z dochodów własnych Wydziału Chemii UG.
Nagroda możebyć finansowanaprzez Sponsora nagrody, zwanego dalej Fundatorem.
WysokoŚó Nagrody będzie corocznie ustalana przęzDziekana Wydziatu Chemii UG.

3 otrzymuje brzmienie:
1.

2.
1

J.

4.

Powołuje się Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą:
a. Prodziekan Wydziatu Chemii UG - Przęwodniczący.
b. Trzęch pracowników Wydziału Chemii posiadaj ących tytuł profesora.
Kapituła powoływan a j est przez D ziekata Wydzi atu na daną kadencj ę.
Na po siedz eni e Kapituty zapr aszany b ędzi e przedstawi ci el Fundatora.
Posiedzenie Kapituły Nagrody zwotuje Przewodniczący. Do wazności uchwał Kapituły
konieczna jest obecnośó wszystkich jej członków. Z posiedzeń Kapituły Nagrody
sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący,

$2
Ujednolicony tekst Regulamin przyznawafiia Nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
OJ

Zarządzenie wchodzi w Życte z dniem podjęcia.

Załącznik nr

1

Regulamin
przyznawania dorocznej nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego
za wybitne osiągnięcia naukowe dla młodych pracowników
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
s1

1.
2.
3.
4.

Ustala się doroczną nagrodę im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne osiągnięcia
naukowe młodych pracowników Wydziatu Chemii Uniwersletu Gdańskiego, zwanądalej
Nagrodą.
Nagroda moie zostaÓ przyznafia pracownikowi Wydziału Chemii UG, który w roku
złożęnia wniosku nie ukończył 40 roku zycia.
Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w zakresię badań eksper5rmentalnych.
Do Nagrody kandydatów nominują pracownicy Wydziału Chemii posiadających tytuł
profesora.
s2

1.
2.
3.

Nagroda finansowana jestz dochodów własnych Wydziału Chemii UG.
Nagroda moze byó finansowafiaprzez Sponsora nagrody, zwanego dalej Fundatoręm.
WysokoŚó Nagrody będzie corocznie ustalana przezDziekana Wydziału Chęmii UG.
s3

5.
6.
7'
8.

Powołuje się Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą:
a. Prodziekan Wydzi.ału Chemii UG - Przewodniczący,
b' Trzechpracowników Wydziafu Chemii posiadających tytuł profesora.
Kapituła powoływan a j est przez Dztekana W ydziaŁu na daną kadencj ę.
Na posiedzenie Kapituły zapraszany jest przedstawiciel Fundatora.
Posiedzenie Kapituły Nagrody zwołuje Przewodnicząay. Do wazności uchwał Kapituły
konieczna jest obecnośćwszystkich jej członków. Z postedzeń Kapituły Nagrody
sporządza się protokół, który podpisuje Przewodnicząay.
s4

Kandydatów do Nagrody wyłania się na podstawie zgt'oszen w formie wniosku stanowiącego
zał.ącznIk nr 2 do Zarządzent&, W8 zatnlęszczonych tam kryteriów. Wnioski na|ezy składaó w
Dziekanacie Wydziału Chemii UG do dnia 30 paździemtka danego roku.
$s

Wyłonienie laureata Nagrody odbywa się na posiedzeniu Kapituły zwołyrvanym nie poŹniej
ntiL tygodnie po upłyr,vie terminu składania zgłoszeń.
$ó

Nagroda moze by c przyznana pracownikowi' który:

a, W
b.

c.

czasie składania wniosku nie przebywa na stazu naukowym lub na urlopie

naukowyrn.
Do tej pory nie otrzymał Nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego.
Jest zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim na pełnym etacie oraz
pierwszym miejscem pracy.

UG jest jego

