W celu aktywizowania oddolnych inicjatyw Uniwersytetów Fahrenheita zarówno realizowanych
indywidualnie bądź w ramach Zespołów, zarówno w sferze naukowej, dydaktycznej,
organizacyjnej i społecznej przez studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz
pozostałych pracowników społeczności akademickiej uczelni wchodzących w skład Uczelni
Fahrenheita tj. z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z Politechniki Gdańskiej oraz z
Uniwersytetu Gdańskiego, które to inicjatywy oddziałują na życie społeczności trzech Uczelni
– Gdańskiego Uniwersytety Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu
Gdańskiego, ogłasza się konkurs o Nagrodę Uczelni Fahrenheita. Zasady i tryb przeprowadzenia
konkursu i nadawania nagród określa Regulamin:

Regulamin konkursu „Nagroda Uczelni Fahrenheita”
Konkurs jest II etapowy
Etap I
W Etapie I zgłoszenia do Nagrody Uczelni Fahrenheita składają:
 Dziekani poszczególnych Wydziałów Uczelni Fahrenheita;
 Samorządy studentów Uczelni Fahrenheita,
 Samorządy doktorantów Uczelni Fahrenheita
 Zespoły co najmniej trzech osób z trzech Uczelni Fahrenheita będące pracownikami,
studentami lub doktorantami na Uczelniach Fahrenheita.
Złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie formularza wniosku, stanowiącego załącznik do
Regulaminu, dostępnego na stronie Organizatora Konkursu - Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela
Fahrenheita, dalej zwanym FarU i przesłanie wraz z dodatkowymi załącznikami (np. prezentacja,
grafiki, inne) na adres mailowy FarU: office@faru.edu.pl.
W formularzu należy opisać zwięźle postać Autora wniosku indywidualnego/Zespół oraz istotę
inicjatywy.
Termin na złożenie wniosku upływa w dniu 20 stycznia 2023 r. Wnioski, które wpłyną poza ww. datą
nie będą rozpatrywane.
Wymogi
a) 1) Inicjatywa oddziałuje na społeczności akademickie wszystkich Uczelni, w zakresie
organizacyjnym naukowym bądź dydaktycznym
b) posiada walor innowacyjności
c) ma trwały charakter i nadaje się do kontynuacji rozwiązania.
2) Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane jedynie inicjatywy, których początek realizacji
przypadał od dnia 01.01.2022r. a ich realizacja nastąpiła do dnia 31.12.2022r.
3) Pod uwagę nie będą brane inicjatywy, które powstały w ramach projektu „Wspieranie procesów
konsolidacji uczelni” wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa
o powierzenie grantu nr MEiN/2021/28/DIR/KON), jak i powstały w toku prac Zespołów powołanych do
realizacji ww. Projektu oraz inicjatywy, które zlecano bądź finansowano ze środków FarU.
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Przewodniczącego Zgromadzenia FarU.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo zwrócenia się do poszczególnych autorów wniosku
indywidualnego oraz zespołów o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedstawionej
inicjatywy, nie wyłączając spotkania z ww.
Komisja dokonuje wyboru trzech wybranych inicjatyw, w terminie 30 dni od końcowego terminu
zgłoszeń, zaś wyniki zamieszcza na stronie FarU.
Wybrane inicjatywy zostaną zgłoszone do II Etapu

Etap II
Wybrane inicjatywy zostaną przedstawione do publicznej oceny przed Kapitułę Nagrody –
Zgromadzenie FarU podczas posiedzenia Kapituły na I Zgromadzeniu FarU w roku 2023r. Ogłoszenie
o wybranych inicjatywach wraz z zaproszeniem autorów zostanie zamieszczona na stronach FarU na
tydzień przed terminem Zgromadzenia FarU.
Autor bądź wybrani przedstawiciele inicjatywy, nie więcej niż troje, dokona publicznej prezentacji
inicjatywy oraz udzieli odpowiedzi na pytania Kapituły.
Kapituła dokona wyboru zwycięskiej inicjatywy. Głosowanie odbędzie się zgodnie z zasadami
głosowania określonymi w Statucie FarU, następnie zostanie uroczyście ogłoszony Laureat Nagrody.
Nagroda
Laureatowi - wybranej osobie lub Zespołowi zostaje przyznana „Nagroda Uczelni Fahrenheita” w
wysokości 9.000,00 zł brutto (słownie dziewięć tysięcy 00/100).
Wyróżnione osoby/ Zespoły otrzymują nagrodę w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące
00/100).
Od powyższych kwot zostanie odprowadzony podatek VAT w wysokości 10%.
Przyznaje się jeden taki tytuł w roku kalendarzowym.
Wraz z nagrodą wręcza się uroczysty dyplom zaś wyróżniana zostaje wpisana do „listy laureatów
nagrody FarU” dostępnej na stronie FarU.
Wręczenie nagrody ma uroczysty charakter i odbywa się w dniu rocznicy urodzin Gabriela Fahrenheita.
Laureatowi przysługuje prawo posługiwania się w publikacjach oznaczeniem „Laureat Nagrody Uczelni
Fahrenheita Edycji …… r.”
Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody w danym roku
Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Przewodniczącego FarU.

