Zarządzenie Dziekan a nr 1112012 z dnia 21 listopad a 2012 roku (z późn. zm.)
w sprawie ustalenia dorocznej nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne
osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
(tekst jednoliĘ)

$1

1.
2.
.
4.
3

Ustala się dorocznąnagrodę im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego zawybttne osiągnięcia
naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zwaną
dalej Nagrodą.
Nagroda może zostaó przyznana pracownikowi Wydziału Chemii UG' który w roku
złozęnla wniosku nie ukończył 40 roku zycia.
Nagroda przyznaw ana jest za osiągnięcia naukowe w zakresie badań eksperymentalnych.
Do Nagrody kandydatów nominują pracownicy Wydziału Chemii posiadających tytuł
profesora.

$2

1.
f.

Regulamin przyfnawania Nagrody stanowi załącznlk nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
Formularz wniosku o przyznanie Nagrody stanowi zał'ącznlk nr f do niniejszego
Zarządzenta'

$3
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr

l

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 pracownikow Wydziału Chemii Uniwersletu Gdańskiego, zwanądalej
Nagrodą.
Nagroda moze zostac przyznana pracownikowi Wydziału Chemii UG, który w roku
złozenta wniosku nie ukończył 40 roku zycia.
Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w zakresie badań eksperymentalnych.
Do Nagrody kandydatów nominują pracownicy Wydziału Chemii posiadających tytuł
profesora.
s2

1.
f.
3.

Nagroda finansowana jestz dochodów własnych Wydziału Chemii UG.
Nagroda mozębyć finansowanapTzęz Sponsora nagrody, zwanego dalej Fundatorem.
Wysokośó Nagrody będzie corocznie ustalana przęzDziękana Wydziału Chemii UG.
s3

1.
2,
3.
4.

Powołuje się Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą:
a. Prodziekan Wydziafu Chemii UG - Przewodniczący.
b. Trzech pracowników Wydziału Chemii posiadaj ących tytuł profesora.
Kapituła powołyr'vana jest przezDziekanaWydziału na danąkadencję.
Na posiedzenie Kapituty zapraszany jest przedstawiciel Fundatora.
Posiedzenie Kapituły Nagrody zwołuje Przewodniczący. Do wazności uchwał Kapituły
konieczna jest obecnośó wszystkich jej członków. Z posiedzeń Kapituły Nagrody
sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

s4
Kandydatów do Nagrody wyłania się na podstawie zgtoszen w formie wniosku stanowiącego
załączntknr 2 do Zarządzenta, wg Zam|eszczonych tam kryteriow. Wnioski należy składać w
Dziekanacie Wydziału Chemii UG do dnia 30 paździemika danego roku.

!)
Wyłonienie laureata Nagrody odby"wa się na posiedzeniu Kapituły zwoływanym nie poŹniej
nlŻZ tygodnie po upływie terminu składania zgłoszen.
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Nagroda moze by c przy znana pracownikowi, który

:

a. W

b.
c.

czasie składania wniosku nie przebywa na stazu naukowym lub na urlopie

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

UG jest jego

Załącznik nr 2

WNrosEx o pRZyzNANTE Nłcnony rM. Pnon. GorrnvnA KUPRYSzEwSKIEGO

1.

Dane Kandydata

Imię

Nazwisko
Data urodzenia

Stopień ltytułnaukowy
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

2.

Informacje o praclu zawodowej. miejscach zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach

Przebieg pracy zawodowej

Okres zatrudnienia

Stanowisko'

3.

Tematyka badań naukowych lub prac rozwojowych.

a) opis

osiągnięó naukowych w zakresie badań eksper;rmentalnych (maks. 500 słów)

b) Najważniejsze wyniki dotychczas

ztea|izowanych badań eksperymentalnych (w
punktach, max 5 najwazniejszych wyników, maks. 300 słów)

4.

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą (.kraj. instytucja" rodzaj pobvtu.
okres pobytu. j ednostka delezuj ąca)
Doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą

Rodzaj pobytu

InsĘtucja

Iftaj

Rok

5.

Informacje o pracach w]lkonan:ych w okresie 10 lat przed złozeniem wniosku (maks. 10
i datę publikacji. udział przy realizacjach

pozycji dla punktu a-d" podaó miejsce
projektów badawczych. informacje
rozwo_i owlzch Kandydata)

o

wdrozęniach wvników prac badawczych i

a) Najwazniejsze publikacje, które ukazały się w okresie ostatnich 10 |at

przed
zgjoszentem wniosku (podaó wartośó IF z roku opublikowania wyników, zaznaczyó
autora korespondencyjnego)

rea|izacji projektów badawczych w okresie ostatnich 10
zg]oszeniem wniosku (podaó informację o charakterze udziału w projekcie)

b) IJdział przy

lat

przed

c)

Informacje o wdrozeniach wyników prac badawczych i rozwojowych Kandydata

d)

Inne informacje' które mogą mieć istotne znaczenie dla oceny dorobku naukowego
Kandydata

(miejscowośći

data)

(podpis kandydata)

oświadczenie kandydata
Wyrazamzgodęnazamteszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zblorze
danych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na przetwarzanie tych danych
zgodnie zprzepisami ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 883, zpoźn. zm.)

(miejscowośc i data)

(podpis kandydata)

