Łódź, czerwiec 2014 r.

REGULAMIN
Nagrody im. ‘Profesora Romualda Skowrońskiego’
na najlepszą pracę magisterską przygotowaną na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Łódzkiego w minionym roku akademickim (przyjęty na
posiedzeniu Rady Wydziału Chemii w dniu 09 lipca 2014 r.)
1. Nagroda dotyczy prac magisterskich wykonanych na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Łódzkiego w danym roku akademickim, w terminie zgodnym z
Regulaminem Studiów.
2. Fundatorem, Nagrody jest Rodzina prof. dr hab. Romualda Skowrońskiego,
zmarłego w dniu 15.08.2013 r..
2. Nagroda jest przyznawana w uznaniu wysokich walorów naukowych zgłoszonego
opracowania i ma na celu:
- dążenia do poprawy jakości prac magisterskich,
- promowania absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas studiów,
- promowanie studentów zaangażowanych w prace naukowo-badawcze realizowane w
toku studiów
- rozwój i popularyzację tematów badawczych uprawianych na Wydziale Chemii UŁ.
3. Praca magisterska może zostać zgłoszona do procedury wyróżnienia nagrodą im.
‘Profesora dr hab. Romualda Skowrońskiego’ o ile spełnione zostały następujące
warunki:
a. osoba zgłoszona do nagrody uzyskała co najmniej ocenę dobrą na zaliczeniu
studiów I oraz II stopnia
b. egzamin magisterski odbył się podczas sesji egzaminacyjnej kończącej studia w
danym roku akademickim,
c. zgłoszona praca została ostatecznie ocenione na ocenę bardzo dobrą,
d. wyniki opisane w pracy dyplomowej zostały opublikowane w czasopiśmie
(czasopismach) listy filadelfijskiej (obiegu międzynarodowego);
e. wyniki opisane w pracy dyplomowej zostały przedstawione na Sesji Magistrantów i
Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików lub Sekcji Studenckiej PTChem
(Zjazd Zimowy lub Wiosenny), w postaci wystąpienia ustnego lub posteru przez osobę
zgłoszoną do nagrody.
4. Obowiązuje następujący tryb postępowania w procedurze o wyróżnienie nagrodą
im. ‘Profesora Romualda Skowrońskiego’:
a) z wnioskiem o wyróżnienie pracy może wystąpić: kierownik jednostki Wydziału
Chemii UŁ, w której praca była wykonywana, kierujący pracą (promotor, opiekun),
recenzent pracy dyplomowej, Koło Naukowe działające na Wydziale Chemii UŁ lub
sam zainteresowany;

b) wnioski o wyróżnienie pracy rozpatruje Kapituła Konkursu powołana przez
Dziekana (skład: Przedstawiciel Rodziny prof. R. Skowrońskiego + Wydziałowa
Komisja ds. Nagród i Wyróżnień + Prodziekan ds. studenckich + opiekunowie Kół
Naukowych działających na Wydziale Chemii UŁ),
c) wnioski o Nagrodę im. ‘Profesora dr hab. Romualda Skowrońskiego’ należy
składać w Dziekanacie Wydziału Chemii UŁ w nieprzekraczalnym terminie do 15
czerwca następnego roku od zakończenia obrony prac magisterskich.
d) pierwsza edycja konkursu dotyczy prac magisterskich obronionych w roku 2014.
5) Kapituła Nagrody dokonuje oceny wniosków w oparciu o parametryczną listę
rankingową przygotowaną w oparciu o podany poniżej algorytm:.
Lp = Oc1 + Oc2 + + Oc 3 + IF + DzN + WK
Oc1 - średnia ocen z I stopnia studiów
Oc2 - średnia ocen z II stopnia studiów
Oc3 – ocena z egzaminu magisterskiego liczona wg obowiązującego regulaminu
studiów
IF - wartości IF czasopisma (suma wartości IF czasopism), w którym zostały
opublikowane artykuły przygotowane w oparciu o wyniki opisane w pracy
magisterskiej (za rok obrony pracy magisterskiej); w przypadku publikacji, w
momencie składania wniosku, wystarczy nadany numer DOI.
DzN - działalność w kołach naukowych chemików - max. 0.5 p (rekomendacja
opiekunów Kół Naukowych).
WK - wystąpienia konferencyjne kandydata do nagrody (dotyczy materiału pracy
magisterskiej) - max. 0.5 p (rekomendacja Dziekana Wydziału Chemii)
6. Kapituła przedstawia swoje propozycje w formie listy rankingowej Radzie
Wydziału najpóźniej na posiedzeniu w miesiącu wrześniu przed rozpoczęciem nowego
roku akademickiego.
7. Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w danej edycji jeżeli uzna,
że poziom naukowy zgłoszonych prac nie spełnia wymogów regulaminowych.
8. Nagroda im. ‘Profesora dr hab. Romualda Skowrońskiego’ w formie dyplomu,
okolicznościowego medalu, ulotki z opisem sylwetki prof. R. Skowrońskiego oraz
przekazu bankowego w wysokości 2.000,00 PLN (netto), jest wręczana w trakcie
uroczystości inauguracji kolejnego roku akademickiego na Wydziale Chemii UŁ.
Odpowiednie pismo, podpisane przez Dziekana może być wydane wcześniej (po 15
czerwca następnego roku po obronie) przez Dziekanat Wydziału Chemii UŁ, na
podstawie decyzji podjętej przez Kapitułę Konkursu.
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
(Dziekan Wydziału Chemii UŁ)

