РОЗПОРЯДЖЕННЯ
проректора з наукової роботи

№ 8
21 червня 2019 року
Відповідно до п. 7 і п. 8 Положення про премії обласної державної
адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої
освіти (університетів, академій, інститутів) Львівської області (від 09.08.2017р.
№704/0/5-17, див. сайт Ьйр://2пс.сот.иа/икг/пе\У5/20 16/201708 ргетіі.рЬр) просимо
деканів факультетів, керівників наукових підрозділів до 20 вересня 2019 року подати в
НДЧ, відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи (к. 348)
для розгляду документи кандидатур - претендентів на здобуття премій молодим
вченим і дослідникам за наукові досягнення та з метою підтримки і стимулювання
проведення ними наукових досліджень в галузях природничих, технічних,
гуманітарних і соціально-економічних наук (вік осіб, які висуваються на здобуття
премії, не може перевищувати 35 років - для осіб, які мають вищу освіту другого
(магістерського) рівня, та 40 років - для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук
або навчаються в докторантурі станом на 10 листопада календарного року) у двох
примірниках:
витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради факультету
(наукового підрозділу) з результатами таємного голосування, підписаний
головою ради;
біографічні відомості про претендента на здобуття премії, засвідчені
печаткою відділу кадрів Університету (додаток 1);
обґрунтоване подання з характеристикою наукових/науково-технічних
досягнень претендента, які сприяють соціально-економічним перетворенням у
Львівській області;
список основних публікацій у відповідній галузі знань;
письмові рекомендації двох докторів наук, які професійно обізнані з
науковими досягненнями та здібностями претендента;
копію паспорта претендента на присудження премії та копію
реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним
реєстром фізичних осіб-платників податків, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті;
згоду претендента на обробку персональних даних (додаток 2).
Інформацію про претендента просимо подати у друкованому та в електронному
вигляді:
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