Regulamin Kapituły Medalu im. prof. Jana Szmeltera

PREAMBUŁA
W trakcie posiedzenia plenarnego Komitetu Naukowego XII Konferencji „Techniki Komputerowe
w Inżynierii”, które odbyło się w dniach 18-21 października 2011 r. w miejscowości Słok
k. Bełchatowa, podjęto decyzję o wszczęciu działań o ustanowienie Medalu im. prof. Jana
Szmeltera oraz powołanie Kapituły tego Medalu. Niniejszy Regulamin ustala zasady i tryb
nadawania Medalu oraz tryb powoływania Kapituły.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Medal im. prof. Jana Szmeltera, zwany dalej „Medalem”, jest nadawany za wybitne osiągnięcia
naukowe lub/i całokształt działalności naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii.
§2
Pojęcie techniki komputerowe w inżynierii w rozumieniu niniejszego regulaminu obejmuje
techniki komputerowe w analizie i optymalizacji oraz projektowaniu i wytwarzaniu materiałów,
konstrukcji, procesów i systemów, a także innych dziedzinach, w których metody obliczeniowe
znajdują zastosowanie.
§3
1. Medal im. Prof. Jana Szmeltera został ustanowiony uchwałą Senatu nr 15/WAT/2014 z dnia
27 lutego 2014 r. na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego WAT.
2. Wzór i opis Medalu stanowi załącznik do uchwały Senatu, o której mowa w ust.1.
§4
Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Medalu,
a w szczególności rozpatruje wnioski o nadanie Medalu oraz przyznaje Medal.
II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY
§5
1. Kapituła jest powoływana na posiedzeniach plenarnych Komitetu Naukowego Konferencji
spośród członków Komitetu Naukowego oraz laureatów Medalu.
2. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego Kapituły.
3. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełni Dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej
Akademii Technicznej.
4. Kapituła jest powoływana na okres 4 lat, począwszy od maja 2014 roku.
5. Kapitułę na pierwszą kadencję tworzą osoby:
prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER (PAN) – Przewodniczący Honorowy Kapituły,
prof. dr hab. inż. Marian DACKO (WAT) – Przewodniczący Kapituły,
dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT (Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT) –
Zastępca Przewodniczącego,

oraz członkowie Kapituły
prof. dr hab. inż. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI (Politechnika Gdańska),
prof. dr hab. inż. Stanisław DOBROCIŃSKI (Akademia Marynarki Wojennej),
prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI (Politechnika Poznańska),
prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA (Wojskowa Akademia Techniczna),
prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODZIŃSKI (Politechnika Łódzka),
prof. dr hab. inż. Janusz ORKISZ (Politechnika Krakowska),
prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI (Politechnika Wrocławska),
prof. dr hab. inż. Eugeniusz ŚWITOŃSKI (Politechnika Śląska).
6. Przewodniczący Kapituły kieruje całością prac, ustala porządek dzienny posiedzeń
i im przewodniczy.
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Kapituły, jego obowiązki, o których mowa
w ust. 6 przejmuje Zastępca Przewodniczącego Kapituły.
8. Kapituła powołuje spoza swojego grona Sekretarza Kapituły, który prowadzi dokumentację,
opracowuje składane wnioski i przygotowuje uroczystości wręczenia medali.
9. Na Sekretarza Kapituły w pierwszej kadencji powołuje się mgr Jolantę MARYEWSKĄ z Katedry
Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii
Technicznej.
10. Kapituła powołuje ponadto pięciu kandydatów rezerwowych, którzy zajmą miejsce w składzie
Kapituły w sytuacji, gdy w trakcie trwania kadencji, z różnych przyczyn, zostanie zwolnione
miejsce w jej składzie.
11. Skład osobowy Kapituły, nie wliczając Sekretarza, nie powinien przekroczyć 11 osób.
§6
Głównym organizatorem Konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii, zwanej dalej
„Konferencją” jest Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT.
§7
Skład Komitetu Naukowego Konferencji wybierany jest w trakcie posiedzeń Rady
Programowej Konferencji. Skład Rady Programowej określa na rok przed Konferencją Kierownik
Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej.
III. ZASADY NADAWANIA MEDALU
§8
1. Wnioski o nadanie Medalu mogą być składane z własnej inicjatywy przez członków Kapituły,
laureatów Medalu oraz przez grupę minimum 5 członków Komitetu Naukowego Konferencji.
2. Pisemny wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać dane i charakterystykę osoby oraz
określenie zasług uzasadniających nadanie Medalu.
3. Wnioski należy składać do Sekretarza Kapituły do końca stycznia roku, w którym Medal ma być
nadany. W uzasadnionych przypadkach powyższy termin może zostać wydłużony.
§9
1. Kryteria merytoryczne nadania Medalu określa Kapituła.
2. Wnioski o nadanie Medalu rozpatrywane są w trakcie posiedzenia Kapituły.
3. Przewodniczący Kapituły zwołuje posiedzenie Kapituły najpóźniej do końca marca roku,
w którym Medal ma być nadany.
4. Do ważności głosowania Kapituły nad nadaniem Medalu niezbędny jest udział w głosowaniu
ponad 1/2 składu osobowego Kapituły.
5. W trakcie głosowania, wszystkie uchwały Kapituły zapadają bezwzględną większością głosów.
6. Dopuszcza się możliwość głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość oraz przez pełnomocnika.

7. W przypadku wyniknięcia kwestii spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem, decydujący
głos należy do Przewodniczącego.
8. Uchwały podjęte na posiedzeniu Kapituły w sprawie nadania Medalu są ostateczne.
§ 10
Protokół stwierdzający nadanie Medalu podpisują wszyscy członkowie Kapituły obecni na
posiedzeniu.
§ 11
1. Medal nadawany jest osobom fizycznym.
2. W trakcie okresu zamkniętego kolejną edycją Konferencji Medale mogą być nadane co
najwyżej 2 osobom w każdej z poniższych kategorii:
− całokształt działalności – w kolorze złota;
− bezpośrednie osiągnięcie – w kolorze srebra;
− dokonania młodego (do 35 lat) pracownika nauki – w kolorze brązu.
3. Medal danej kategorii może być nadany wyróżnionej osobie tylko raz.
§ 12
Medal jest wręczany wraz z dyplomem, stanowiącym dowód nadania Medalu.
§ 13
Każdy nadany Medal otrzymuje kolejny numer, umieszczany na dyplomie.
§ 14
Koszty wytworzenia Medalu i dyplomu pokrywa Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
WME WAT.
§ 15
Sekretarz Kapituły prowadzi księgę odznaczonych, która jest przechowywana w Katedrze
Mechaniki i Informatyki Stosowanej oraz dostępna na stronie internetowej tej Katedry.
IV. ZASADY WRĘCZANIA MEDALU
§ 16
Wręczenie Medalu w trakcie Konferencji odbywa się podczas Sesji Otwierającej Konferencję.
§ 17
1. Wręczenia Medalu w imieniu Komitetu Naukowego Konferencji oraz Kapituły Medalu dokonuje
Przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego podczas Sesji
Otwierającej Konferencję, wręczenia Medalu dokonuje Przewodniczący Komitetu Naukowego
Konferencji.
3. Wręczenie Medalu poprzedzone jest krótką prezentacją zasług wyróżnionej osoby, będących
podstawą nadania Medalu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Wydziału Mechanicznego WAT w dniu 19 marca
2014 r.

