
Załącznik do Zarządzenia 13/2012

Regulamin
Przyznawania dorocznej nagrody dla Najlepszego Absolwenta

Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

§1
Ustala się doroczną Nagrodę dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Chemii UG w trzech 
kategoriach:

1. Najlepszego Absolwenta kierunku Agrochemia
2. Najlepszego Absolwenta kierunku Chemia 
3. Najlepszego Absolwenta kierunku Ochrona Środowiska 

§2

1. Nagrody, o których mowa w par. 1 ust. 1-3 ufundowane są przez firmy Hydrolab Sp. z 
o.o. Sp.K. oraz Sigma-Aldrich Sp. z o. o., zwane dalej Fundatorami.

2. Dopuszcza się dalsze rozszerzenie grona Fundatorów o kolejne podmioty gospodarcze 
wyrażające chęć wspierania Wydziału Chemii UG.

3. Wysokość nagród ustalana będzie corocznie pomiędzy przedstawicielami Fundatorów 
a Władzami Wydziału Chemii UG.

4. Środki,  o  których  mowa  w ust.  3-4  przekazywane  będą  do  dnia  30  października 
danego roku w formie darowizny dla Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz Wydziału 
Chemii UG.

§3
1. Laureatów Nagrody  dla  Najlepszego  Absolwenta  danego  kierunku  wyłania  się  na 

podstawie uzyskanych wyników w nauce w trakcie odbytych studiów na Wydziale 
Chemii UG. 

2. Wyniki w nauce będą ustalone na podstawie średniej obliczonej zgodnie z zasadami 
obliczania  średniej  ocen  obowiązujących  na  Wydziale  Chemii  UG dla  wszystkich 
kierunków.  

3. Dla  kierunku  Agrochemia  brana  pod uwagę  będzie  średnia  z  ocen  z  I-go  stopnia 
studiów.

4.  Dla kierunków Chemia i Ochrona Środowiska brana pod uwagę będzie średnia z ocen 
z I i II-go stopnia studiów.   

5. W przypadku Kandydatów do Nagrody, którzy uzyskali taką samą średnią obliczoną 
na podstawie zasad z  ust.  3,  dodatkowo brana będzie pod uwagę średnia ocen ze 
wszystkich zaliczeń kończących się oceną na I stopniu studiów. 

6. W przypadku Kandydatów do Nagrody, którzy uzyskali taką samą średnią obliczoną 
na  podstawie  zasad  z  ust.  4  dodatkowo brana  będzie  pod  uwagę  średnia  ocen  ze 
wszystkich zaliczeń kończących się oceną na I i II stopniu studiów. 

7. Wnioski  o  przyznanie  Nagrody dla  Najlepszego Absolwenta  powinny być złożone 
przez Kandydatów do dnia 30 października danego roku. 

§4
1. Powołuje się Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą: 



a. Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej Wydziału Chemii UG 
– Przewodniczący 

b. Przedstawiciel studentów Wydziału Chemii
c. Pracownik Wydziału Chemii posiadający tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego  powoływany  do  Kapituły  na  dany  rok  akademicki  przez 
Dziekana Wydziału. 

2. Posiedzenie Kapituły Nagrody zwołuje Przewodniczący. 

§5
Prawo do składania wniosków o nagrodę przysługuje Kandydatom, którzy terminowo 
zrealizują program studiów oraz rozliczą wszystkie zobowiązania wobec uczelni, a także są 
członkami Klubu Absolwenta Wydziału Chemii UG.

 


