ZARZĄDZENIE
Nr 68/2020
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 17 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie Regulaminu Nagrody Naukowej
„Marii Curie” (Maria Curie Prize)
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),

zarządzam:
§1
W Regulaminie Nagrody Naukowej „Marii Curie” (Maria Curie Prize), stanowiącym załącznik
do zarządzenia Nr 5/2012 wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy UMCS lub innych uczelni z kraju i
zagranicy.”;
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Kapituły chodzą: Rektor UMCS, prorektor właściwy ds. nauki UMCS,
dyrektorzy instytutów UMCS.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7
O przyznanej Nagrodzie informowany jest Senat UMCS oraz właściwa rada naukowa
instytutu. Informacja przekazywana jest również autorom nagrodzonego osiągniecia lub
odkrycia naukowego.”;
4) W § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje rada naukowa instytutu do 31 maja roku,
w którym nastąpi wręczenie Nagrody.
2. Rada naukowa instytutu, w danym roku, może wystąpić tylko z jednym wnioskiem o
przyznanie Nagrody.”;
5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12
Przewodniczący Kapituły może, w razie konieczności, wyznaczyć ekspertów do oceny
zgłoszonych do Nagrody osiągnięć.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14
1. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody do 30 września danego roku.”;
7) W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumentację Kapituły oraz ewidencje nagrodzonych Nagrodą prowadzi Centrum
Prawo-Organizacyjne.”;
8) załącznik do Regulaminu Nagrody Naukowej „Marii Curie” (Maria Curie Prize) otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
W roku 2020, ze względu na stan epidemii wnioski o Nagrodę można składać do dnia 31 lipca.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Załącznik
do Regulaminu Nagrody Naukowej
„Marii Curie” (Maria Curie Prize)
WNIOSEK
O PRZYNANIE NAGRODY NAUKOWEJ „MARII CURIE”
(MARIA CURIE PRIZE)
Nagroda indywidualna/zespołowa1 za rok kalendarzowy ……………..………
Wnioskodawca
Rada Naukowa Instytutu ………………………………………………………………………
Proponowany kandydat/kandydaci do Nagrody
Lp.

imię i nazwisko

data urodzenia

stopień naukowy

jednostka Uniwersytetu

Tytuł osiągnięcia zgłaszanego do Nagrody
(Publikacja, monografia, spis prac, patent, itp. z podaniem pełnej bibliografii lub innych
informacji):
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………………….….……
Dziedzina i dyscyplina naukowa …………………………………………………………..…..
Czy zgłoszone osiągnięcie było już nagradzane …………TAK……NIE 2
Jeśli tak to przez kogo ………………………………………………………………..……...….
Załączniki do Wniosku
1.
2.
3.
4.

Uzasadnienie wniosku (maksymalnie 2 strony)
Wyciąg z protokołu Rady naukowej instytutu z wynikami głosowania nad wnioskiem
Egzemplarz pracy lub inna forma potwierdzająca osiągnięcie zgłoszone do Nagrody
Inne dokumenty

Podpis Dyrektora Instytutu

1
2

niepotrzebne skreślić
właściwe zaznaczyć

