~~w

Wojskowa
Akademia
Techniczna
im. Jarosławo Dqbrowskiego

Uchwała

Senatu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
nr 15/WAT/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia Medalu im. prof. Jana Szmeltera

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 50 Statutu WAT, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 215111112012 Senatu WAT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu WAT (obwieszczenie nr 1/RKR/2012 z dnia 3 września
2012 r.), na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego WAT uchwala się , co
następuje :

§1
1.

Ustanawia się Medal im. prof. Jana Szmeltera, zwany dalej "Medalem",
nadawany za wybitne osiągnięcia naukowe lub całokształt działalności
naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii.

2. Medal jest wręczany w ramach konferencji naukowo-technicznych "Techniki
Komputerowe w Inżynierii ", których organizatorem jest Katedra Mechaniki
i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT.
3. Wzór i opis Medalu przedstawia

załącznik

nr 1 do

uchwały.

4.

Wzór dyplomu , stanowiącego dowód nadania Medalu przedstawia
nik nr 2 do uchwały .

5.

Regulamin

Kapituły

Medalu

określa

Rada

Wydziału

załącz

Mechanicznego WAT.

§2
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia .

Przewodniczący

~~
gen bryg. prof. dr hab.

inż.

Zygmunt MIERCZYK

do

uchwały

Załącznik nr 1
Senatu WAT nr 15/WAT/2014
z dnia 27 lutego 2014 r.

WZÓR l OPIS MEDALU IM. PROF. JANA SZMEL TERA
AWERS

REWERS

Medal im . prof. Jana Szmeltera nadawany za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w obszarze technik komputerowych w inżynierii , wykonany z metalu, stanowi
kompozycja oparta na geometrii koła o średnicy 70 mm . Koło symbolizuje kosmos
(wszechświat) , którego poznanie dokonuje się głownie za sprawą nauk technicznych .
w trzech powłokach galwanicznych w kolorach : złota , srebra, brązu ,
kategorie :
1 kategoria - "Za całokształt działalności " - medal z powłoką galwaniczną mosiądzu ;
2 kategoria - "Za bezpośrednie osiągnięcie"- medal z powłoką galwaniczną srebra;
3 kategoria - "Za dokonania młodego pracownika nauki"- medal z powłoką galwaniczną miedzi.

Medal

występuje

symbolizujące

Awers : W centrum umieszczono płaskorzeźbę sylwetki profesora Jana Szmeltera.
Z lewej strony znajduje się kopia własnoręcznie napisanego wzoru matematycznego
residuum rozwiązania w metodzie Ritza dla i-tej iteracji (iteracyjny proces rozwiązania) .
Z lewej strony na poziomie zamyślonego , zmarszczonego czoła profesora umieszczono daty 1920-1978 symbolizujące okres jego życia i twórczości. W górnej części
medalu półkoliście rozmieszczono napis: TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII.
W dolnej części na piersi widnieje kopia autografu profesora.
Rewers: W centralnej części znajduje się stylizowany orzeł z okresu 11 Rzeczypospolitej
oparty na fortyfikacji , nawiązujący do symbolu Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego . Na tarczy amazonek- akronim WAT- LOGO które jest
skrótem od: Wojskowa Akademia Techniczna im . Jarosława Dąbrowskiego . W górnej
części medalu półkoliście rozmieszczono napis: Wojskowa Akademia Techniczna ,
w dolnej części napis: im. Jarosława Dąbrowskiego .
Medal wręczany jest przez Kapitułę Medalu w ramach konferencji naukowo-technicznej
"Techniki Komputerowe w Inżynierii" organizowanej przez Katedrę Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT.

do

uchwały

Załącznik nr 2
Senatu WAT nr 15/WAT/2014
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego

DYPLOM
Medal za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej
w obszarze technik komputerowych w inżynierii
Kapituła

Medalu im. prof. Jana Szmeltera
postanowiła uhonorować

Pana

{ią)

Medalem za .....................................................................
Medal nr

uchwała

nr

z dnia

Przewodniczący

Warszawa ............ ......... ... ...... ..
(data w ręczenia)

