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REGULAMIN NAGRODY 

Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

na najlepszą PRACĘ LICENCJACKĄ lub INŻYNIERSKĄ  

w zakresie chemii 

 
1. Ustala się doroczną nagrodę za najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską obronioną  

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwaną dalej Nagrodą. 

2. O przyznanie Nagrody może ubiegać się tegoroczny absolwent, który terminowo zrealizuje 

program studiów oraz rozliczy wszystkie zobowiązania wobec Uczelni. 

3. Do tytułu najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej pretendować może dowolna liczba 

prac.  

4. Wniosek o przyznanie Nagrody składany jest każdego roku w terminie  

do dnia 31 października przez kierownika Katedry/Zakładu/Pracowni, promotora lub autora 

pracy do Przewodniczącego OT PTChem. 

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

6. Do wniosku należy załączyć: opinię promotora, opinię recenzenta pracy i pracę w wersji 

drukowanej i oprawionej. 

7. Dziekan powołuje 5 osobową Komisję w składzie: Dziekan/Prodziekan jako 

przewodniczący oraz jako członkowie Komisji: przedstawiciel Zarządu Oddziału 

Toruńskiego PTChem i nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego reprezentujący różne specjalności Wydziału.  

8. Wyłonienie Laureata Nagrody odbywa się na posiedzeniu Komisji zwoływanej przez 

przewodniczącego nie później niż 2 tygodnie po upływie terminu składania zgłoszeń. 

9. Przy ocenie zgłoszeń Komisja bierze pod uwagę m.in.:  

a) nowatorstwo i stopień innowacyjności podjętej tematyki naukowej,  

b) opinię promotora pracy, 

c) opinię recenzenta pracy.  



10. Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją złożonych wniosków, dokonuje wyboru 

Laureata Nagrody w głosowaniu jawnym.  

11. O wysokości Nagrody decyduje Zarząd Oddziału Toruńskiego PTChem w porozumieniu                    

z Dziekanem.  

12. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody w danym roku lub o przyznaniu 

dodatkowych wyróżnień.  

13. Nazwisko osoby nagrodzonej po zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Toruńskiego 

PTChem podawane jest do publicznej wiadomości. Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie 

się podczas dorocznego wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2018 roku. 
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