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Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

ogłasza konkurs na

1. NAJLEPSZEGO STUDENTA WYDZIAŁU w roku akademickim 20|712018

a) za osiągnięcia naukowe (w kategorii: wyróźnienie Dyrektora Instytutu)

b) za osiągnięciapozanaukowe (w kategorli: wryrożnienie Dyrektora Instytutu)

c) za osiągnięcia naukowe (w kategorii: wyróznienie i nagroda Dziekana)

d) za osiągnię cia pozanaukowe (w kategorii: wyróznienie Dziekana)

2. NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA WYDZI^ŁU w roku akademickimż017l2018

a) za osiągnięcia naukowe (w kategorti: wyrożnienie Dyrektora Instytutu)

b) za osiągnię cia pozanaukowe (w kategorii: wyróżnienie Dyrektora Insty.tutu)

c) za osiągnięcia naukowe (w kategorii: wyróżnienie i nagroda Dziekana)

d) za osiągnięcia pozanaukowe (w kategorii: wyróżnienie Dziekana)

Szczegółowe v,lytyczne określa Regulamin nagród i wyróżnień dla studentów

i absolwentów UKW, wprowadzony Zar7,qdzeniem Rektora nr 20/2008/2009 z clnia

22 grudnia 2008r .z'późniejszymi zmianami (powyższy regulamin jest zamieszczony

na stronie internetowej www.ukw.edu.pl należy przejść na Wytlział MatemaĘki, Fizyki
i Techniki)

Kandydatami do wyróżntęnta lub nagrody Dziekana Wydzlału Matematyki, Fizyki
i Techniki mogą być studenci i absolwenci, którzy otrzymali wyróżnienie dyrektora

Instltutu w biezącym roku akademickim.

Termin składania wniosków do Instytutowej Komisji ds. Nagród dla Studentów

i Absolwentów upływa dnia 31. 08.2018r.

Termin składania wniosków do Wydziałowej Komisji ds. Nagród dla Studentów

i Absolwentów upływa dnia 12.09.2018 r.

Bydgoszcz, 01. 11.20l'7 r.
dr hab.
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Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

ogłasza konkurs

na

NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

na Wydziale MatemaĘki, Fizyki i Techniki

w roku akademickim 2017/2018

(w kate go rti v,ry r ożnienie)

Szczegółowę wytyczne określa Regulamin nagród i wyróżnień dla studentów

i absolwentów UKW, wprowadzony Zar7qdzeniem Rektora nr 20/2008/2009 z dnia

22 grudnia 2008r. (powyższy regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej

www.ukw.edu.lll należy przejść na Wydział MatemaĘki, Fizyki i Techniki)

Komisje egzaminów dyplomowyclt poszczególnych Instytutów/Katedr mają prawo

zgłaszania pisemnych wniosków (wraz z uzasadnięniem) o wyróznienie najlepszej pracy

dyplomowej na Wydziale do Wydziałowej Komisji ds, Nagród dla Studentów

i Absolwentów do dn.12.09. 2018 r.

Bydgoszcz, 07. 11 ,2011 r.

nadzw.


