Zarządzenie Dziekananr 1212012zdnia 21 listopada2012 roku (z późn.zm.)
w sprawie ustalenia dorocznej nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę
magisterską o charakterze interdyscyplinarnym obronioną na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego
(tekst jednoliĘ)

$1
1.

Ustala się doroczną nagrodę im. Prof. Leszka Łankiewicza za naj|epszą pracę
magisterską o charakterze interdyscyplinamym obronioną na Wydziale Chemii

Uniwersytetu Gdański ego zw anądalej Nagrodą.
2. Przęz charakter interdyscyplinamy rozumie się badania' które powstały w wyniku
wykorzystania warsztatu dwóch lub więcej dyscyplin naukowych, a takŻe
wielostronnośó i róznokierunkowoŚó tematyki badawczej zawartej w pracy
magisterskiej.
J. o przyznanie nagrody mozę ubiegaó się absolwent kazdego kierunku studiów
prowadzon ego przęZ W ydział Chemii UG.

$2
Regulamin przpnawania Nagrody stanowi zał'ącznl'k do niniejszego Zarządzęnia.

$3
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

dr hab, Pnlr -cielrtowsk!

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 Łankiewtcza za naj|epszą pracę
magisterską o charaktetze interdyscyplinarn1.rn obronioną na Wydziale Chemii

2.

Uniwersletu Gdańskiego Zwaną dalej Nagrodą.
Przęz charakter interdyscyplinamy rozumie się badania' które powstały w wyniku
wykorzystania warsztatu dwóch lub więcej dyscyplin naukowych, a takżę
wielostronnoŚć i roznokierunkowoŚó tematykt badawczĄ zawartej w pracy
magisterskiej.

3, O

przyznanie nagrody moie ubiegaó się absolwent kazdego kierunku studiów
prowadzon ęgo ptzez W ydział Chemii UG.
s2

1.

2.
3.

Nagroda finansowana jestz dochodów własnych Wydziału Chemii UG.
Nagroda moze byó finansowanaprzez Sponsora nagrody, zwanego dalej Fundatorem.
Wysokośó Nagrody będzie corocznie ustalana przezDziekanaWydziafu Chemii UG.
s3

1.

2,
3.
4.

Powofuje się Kapitułę Nagrody' w skład której wchodzą
a. Prodziekan Wydziału Chemii UG - Przewodniczący.
b. Dwóch pracowników Wydziału Chemii posiadających tytuł profesora lub stopień
doktora habilitowanego
Kapituła powołyłvana jest przez DziekanaWydziału na daną kadencję.
Na posiedzenie Kapituły zapraszany jest przedstawiciel Fundatora.
Posiedzenie Kapituły Nagrody zwołuje Przewodni czący. Do ważnościuchwał Kapituły
konieczna jest obecność wszystkich jej członków. Z posiedzeń Kapituły Nagrody
sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
s4

1. Kandydatów do Nagrody wyłania się na podstawie zgt'oszen prac magisterskich
obronionych w minionym roku akademickim. Zgłoszenta przyjmowane Są w

2.

Dziekanacie Wydziału Chemii UG do dnia 30 paŹdziernlka danego roku.
Zgtoszente powinno zawierac'.
a. Jednąkopię pracy magisterskiej,
b. Uzasadnienie interdyscyplinarnego charakteru oraz stopnia innowacyjnoŚci
podjętej w pracy tematyki badawczej (maks5rmalnie 2000 zrraków),
c. Pisemnąopinię opiekuna naukowego dotyczącąpracy magisterskiej (maksymalnie
2000 znaków).

d.

Do zgłoszentaDziękanatWydziafu Chemii dotącza kopie opinii
r ecenzęnta pracy magi sterski

ej

promotora

1

.

$s

1.

2.

Wyłonienie Laureata Nagrody odbywa się na posiedzeniu Kapituły zwoływanym prZęZ
jej przewodniczącego nie poźniej nizf tygodnie po upły"wie terminu składania zgłoszen.
Przy ocenle zgłoszen Kapituła bierze pod uwagę m.in.:
a. Stopień innowacyjnoŚci podjętej tematyki badawczej.
b. Stopień wykorzystania warsztatu badawczęgo Z przynĄmniej dwóch dyscyplin
naukowych.
c. opinię opiekuna naukowego pracy magisterskiej.
d. ocenę pfacy magisterskiej wykonaną przez ręcenzenta oraz promotora pracy
masisterskiei.

$6

Prawo do składania wniosków o nagrodę przysługuje kandydatom,ktorzy terminowo zrea|tzląą
program studiów oraz roz\iczą wszystkie zobowiązania wobec uczelni.

