Zarządzenie Dziekana nr 1112014 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 12120|2 z dnia 21 listopada 20|2 roku w sprawie ustalenia dorocznej
nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze
interdyscyplinarnym obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
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W Regulaminie przyznawania nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą

pracę

magisterską o charakterze interdyscyplinamym obronioną na Wydziale Chemii Uniwersletu
Gdańskiego' wprowadza się następuj ące zmiany
:

$ 2 otrzymuje brzmtente:

1.
2.
3.
$3

1.
2.
3,
4.

Nagroda finansowana jestz dochodów własnych Wydziatu Chemii UG.
Nagroda moze byó finansowu7a przez Sponsora nagrody, Zwanego dalej Fundatolem.
Wysokośó Nagrody będzie corocznie ustalana przęzDziękana Wydziału Chemii UG.

otrzlmuje brzmienie:
Powołuje się Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą
a. ProdziekanWydziału Chemii UG - Przewodniczący.
b. Dwóch pracowników Wydziału Chemii posiadających tytuł profesora lub stopień
doktora habilitowanego
Kapituła powołyr,van a jest przez Dziekana Wydziału na daną kadencj ę.
Na posiedzenie Kapituły 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.

$2
Ujednolicony tekst Regulamin przYnawania Nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zaruądzenta.

OJ

Zarządzente wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr

1

Regulamin
Przyznawania dorocznej Nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza
za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym
wykonaną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
s1

1. Ustala się doroczną nagrodę im. Prof. Leszka Łanktewicza za naj|epszą pfacę
magisterską o charakterze interdyscyplinarnynr obronioną na Wydziale Chemii

2.
3.

Uniwersytetu Gdańskiego Zwaną dalej Nagrodą.
Przęz charakter interdysc1plinamy rozumie się badania, które powstały w wyniku
wykorzystania warsztatu dwóch lub więcej dyscyplin naukowych' a takze
wielostronność i roznokierunkowośó tematyki badawczej zawartej w pracy
magisterskiej.
O przyznu^lie nagrody moze ubiegać się absolwent każdego kierunku studiów
prowadzonego przez Wydział Chemii UG.
s2

1.
f

.

3.

Nagroda finansowana jestz dochodów własnych Wydziatu Chemii UG.
Nagroda moie byó finansowanaptzez Sponsora nagrody' Zwaflęgo dalej Fundatorem.
WysokoŚó Nagrody będzie corocznie ustalana przezDztekanaWydziału Chemii UG.
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1.

2.
3.
4,

Powołuje się Kapitułę Nagrody' w skład ktorej wchodzą
a. Prodziekan WydżiałuChemii UG - Przewodniazący.
b. Dwóch pracownikow Wydziafu Chemii posiadających tytuł profesora lub stopień
doktora habilitowanego
Kapituła powoływana jestprzez Dziekana Wydziału na danąkadencję.
Na posiedzenie Kapituły zapraszany jest przedstawiciel Fundatora.
Posiedzenie Kapituły Nagrody zwołuj e Przewodni cząay . Do waznościuchwał Kapituły
konieczna jest obecnoŚó wszystkich jej członków. Z posiedzeń Kapituły Nagrody
sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
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1. Kandydatów do Nagrody wyłania się na podstawie zgłoszen prac magisterskich
obronionych w minionym roku akademickim. Zgł'oszenia przyjmowane Są w

f.

Dziekanacie Wydziału Chemii UG do dnia 30 puŹdzierntka danego roku.
Zgtoszenie powinno zawterać:.
a. Jednąkopię pracy magisterskiej,
b. Uzasadnienie interdyscyplinarnego charakteru oraz stopnia innowacyjności
podjętej w pracy ternatyki badawczej (maksyrnalnie 2000 znaków),
c. Pisemnąopinię opiekuna naukowego dotyczącąpracy magisterskiej (maksymalnie
2000 znaków).

d. Do

zgł'oszeniaDziękanat Wydziatu Chemii doł'ącza kopie opinii
ręcenzenta pracy magisterskiej .

promotora

l

$s

1. Wyłonienie LaureataNagrody
f

.

odbyr,va się na posiedzeniu

Kapituły zwoływanym przez

j ej przewod niczącego nte późntej niŻ 2 tygodnie po upływie terminu składania zgjoszen.

Przy ocenie zgłoszenKapitułabierze pod uwagę m.in.:
a. Stopień innowacyjnoŚci podjętej tematyki badawczĄ.
b. Stopień wykorzystania warsztatu badawczego Z przynajmniej dwoch dyscyplin

c.

d.

naukowych.
opinię opiekuna naukowego pracy magisterskiej.
ocenę pracy magisterskiej wykonaną przęz recenzęnta oraz promotora pracy
magisterskiej.
$ó

Prawo do składania wniosków o nagrodęprzysfuguje kandydatom,ktorzy terminowo zrealizlryą
program studiów oraz roz|lczą wszystkie zobowl'ązania wobec uczelni.

