Завідувачу кафедри / керівникам відділів
Шановні колеги!
Дозвольте винести на Ваш розсуд питання щодо наступного:
У ювілейний для НФаУ 2015 р. та з нагоди відзначення 210 річниці підготовки
фармацевтичних кадрів в Україні ректорат звертається з пропозицією про заснування
Премій імені видатних вчених НФаУ, організаторів вітчизняної науки, зробивших
вагомий внесок у розвиток нашого університету та фармації України.
Яка мета цієї ініціативи? По-перше, це увічнення пам’яті історичних особистостей
НФаУ, по-друге, заохочення наукових співробітників і колективів за наукові досягнення
(фундаментальні, прикладні дослідження, технологічні розробки, винаходи і відкриття,
патенти, що мають велику значимість, створення і впровадження лікарських препаратів,
створення наукових шкіл, підготовку кадрів, публікацію циклу наукових робіт, високі
рейтингові показники, в т.ч. індексу цитування і т.ін.).
Планується:
 Премії присуджувати раз у 3 роки. Можливо буде доцільним заснувати премії за
різними науковими напрямами: хімічним, технологічним, фармакологічним,
економічним, біотехнологічним тощо.
 Кожні 3 роки Комісія з присудження премії у січні публікує в пресі інформацію про
чергові конкурси наукових робіт, в тому числі форму заявки на участь у конкурсі та
вимоги, що пред'являються до наукових робіт.
 У конкурсі наукових робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові
працівники та колективи, наукові дослідження (роботи) яких мають видатні
теоретичні, експериментальні, фундаментальні і прикладні результати.
 Висування наукових робіт на здобуття премії здійснюють Комісія, вчені ради,
кафедри, вчені та провідні фахівці.
 Витрати, пов'язані з виплатою премії, фінансуються НФаУ.
 Організацію і проведення конкурсу здійснює Комісія з присудження премії, з числа
проректорів, керівників структурних підрозділів, старійшин НФаУ.
 Для організації роботи з розгляду представлених на конкурс наукових робіт
створюється експертна комісія.
 Рішення Комісії з присудження премії затверджується Вченою радою НФаУ.
 Нагородження лауреатів премії проводиться в урочистій обстановці з врученням
пам’ятного знаку.
 Організаційне забезпечення діяльності Комісії з присудження премії та експертної
комісії здійснює науково-дослідна частина НФаУ.
Якщо науково-педагогічна громада дасть згоду на запровадження наукових премій,
незабаром буде детально розроблено і оприлюднено для обговорення на сайті НФаУ
Положення «Про присудження премій імені видатних вчених НФаУ».
Прошу, шановні колеги, надати свої зауваження та пропозиції щодо іменних
премій у приймальну ректора до 24.04.2015.
(Імена, яких легендарних особистостей і видатних вчених НФаУ, на Ваш погляд,
мають бути присвоєно преміям. )
На засіданні Вченої ради 28.04.2015 будуть підведені попередні підсумки щодо
запровадження Премій імені видатних вчених НФаУ.
З повагою,
Ректор

В.П.Черних

