
UCHWAŁA NR 37/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: ustanowienia Nagrody imienia kmdr. dr. hab. inż. Ignacego
GLOZY, prof. AMW za wybitne walory naukowe pracy
dyplomowej

Na podstawie § 6 ust. 1 i § 10 ust. 2 Statutu AMW uchwala się, co następuje:

§1

Ustanawia się Nagrodę imienia kmdr. dr. hab. inż. Ignacego GLOZY, prof. AMW
za wybitne walory naukowe pracy dyplomowej zrealizowanej w Akademii Marynarki
Wojennej.

§2

Regulamin przyznawania nagrody, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§3

Za realizację czynności związanych z wykonaniem uchwały odpowiedzialnym
czyni się Prorektora ds. Nauki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNWZĄCMSENATU

kmdr prof. dr habl/Totoasz SZUBRYCHT



Załącznik do uchwały nr 37/2017 Senatu AMW
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

R E G U L A M I N
PRZYZNAWANIA NAGRODY

IMIENIA KMDR. DR. HAB. INŻ. IGNACEGO GLOZY, PROF. AMW

l. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, określa zasady i tryb przyznawania Nagrody imienia
kmdr. dr. hab. inż. Ignacego GLOZY, prof. AMW studentom i absolwentom
Akademii Marynarki Wojennej, w tym będącym żołnierzami zawodowymi
i kandydatami na żołnierzy zawodowych, za wybitne walory naukowe pracy
dyplomowej, zwana w dalszej części Nagrodą.

2. W roku akademickim może być przyznawana tylko jedna nagroda dla
wszystkich rodzajów, kierunków i specjalności studiów pierwszego i drugiego
stopnia realizowanych w Akademii.

3. Nagroda nie musi być przyznana w każdym roku.

4. Rektor przyznaje nagrodę, na podstawie opinii Kolegium Nagrody
w składzie:

1) Prorektor ds. Nauki
2) zastępcy kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych

właściwi ds. nauki;
3) Przewodniczący Stałej Komisji Senatu ds. Nauki;
4) kierownik Działu ds. nauki - sekretarz Kolegium;

5. Rektor na mocy decyzji powołuje Kolegium Nagrody na czas trwania
kadencji organów kolegialnych uczelni oraz wyznacza jego
przewodniczącego.

6. Obsługę administracyjną Kolegium Nagrody sprawuje Dział ds. nauki.

II. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o Nagrodę

1. Nagroda przyznawana jest przez Rektora z własnej inicjatywy oraz na
wniosek kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych
(zaopiniowane przez właściwe rady wydziałów), po zasięgnięciu opinii
Kolegium Nagrody.

2. Nagroda przyznawana jest raz w roku, w dniu inauguracji kolejnego roku
akademickiego.

3. Wnioski o przyznanie nagrody osoby wymienione w ust. 1 składają do
przewodniczącego Kolegium Nagrody w terminie do 20 września.

4. Do wniosku powinien być dołączony egzemplarz pracy dyplomowej wraz
z recenzją oraz opinią rady wydziału.
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5. Kolegium Nagrody dokonuje analizy zgłoszonych wniosków
i przedstawia propozycję w formie opinii do decyzji rektora w terminie
do 25 września.

6. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Rektor.

7. Osoba, której przyznano nagrodę dodatkowo otrzymuje dyplom.

str. 2/2


