Załącznik nr 1 do Zarządzenia 11/2012
Regulamin
przyznawania dorocznej nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego
za wybitne osiągnięcia naukowe dla młodych pracowników
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
§1
1. Ustala się doroczną nagrodę im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za wybitne

osiągnięcia naukowe młodych pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu
Gdańskiego, zwaną dalej Nagrodą.
2. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi Wydziału Chemii UG, który w roku
złożenia wniosku nie ukończył 40 roku życia.
3. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w zakresie badań
eksperymentalnych.
§2
1. Nagroda składa się z dwóch części, wynagrodzenia pieniężnego oraz vouchera na

zakup odczynników chemicznych lub drobnego sprzętu laboratoryjnego.
2. Nagroda pieniężna fundowana jest z dochodów własnych Wydziału.
3. Voucher fundowany jest przez firmę Labart Sp. z o.o. zwaną dalej Fundatorem.
4. Wartość Nagrody będzie corocznie ustalana pomiędzy Fundatorem a Władzami
Wydziału Chemii UG.
§3
1. Powołuje się Kapitułę Nagrody, w skład której wchodzą:
a. Prodziekan ds. Badań i Rozwoju Wydziału Chemii UG – Przewodniczący
b. Przedstawiciel firmy Labart Sp. z o.o. – Fundator
c. Pracownik Wydziału Chemii posiadający tytuł profesora lub stopień doktora

habilitowanego powoływany do Kapituły na dany rok akademicki przez
Dziekana Wydziału. Powołanie następuje do dnia 30 października danego
roku.
2. Posiedzenie Kapituły Nagrody zwołuje Przewodniczący. Do ważności uchwał

Kapituły konieczna jest obecność wszystkich jej członków. Z posiedzeń Kapituły
Nagrody sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
§4
1. Kandydatów do Nagrody wyłania się na podstawie zgłoszeń w formie wniosku

stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia, wg zamieszczonych tam kryteriów.
Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii UG do dnia 30 października
danego roku.
§5
1. Wyłonienie laureata Nagrody odbywa się na posiedzeniu Kapituły zwoływanym nie

później niż 2 tygodnie po upływie terminu składania zgłoszeń.

§6
Nagroda może być przyznana pracownikowi, który:
a. W czasie składania wniosku nie przebywa na stażu naukowym lub na urlopie
naukowym.
b. Do tej pory nie otrzymał Nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego.
c. Jest zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim na pełnym etacie oraz UG jest jego
pierwszym miejscem pracy.

