REGULAMIN
Stypendium naukowego imienia Krzysztofa Beresa
§1
Stypendium nosi imię Krzysztofa Beresa (1915-1944) asystenta Katedry Geologii UJ, żołnierza oddziału partyzanckiego, poległego w potyczce pod Kajetanowicami w Górach Świętokrzyskich.
§2
Celem stypendium jest popieranie pracy naukowej młodych geologów przez ułatwienie im
warunków bytowych w początkowym okresie ich pracy zawodowej.
§3
Wysokość stypendium będzie corocznie ustalana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
§4
Stypendium przyznaje Komisja powołana na okres trzech lat przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Geologicznego. Komisja składa się z co najmniej pięciu członków, reprezentujących różne dziedziny nauk geologicznych. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
§5
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się członkowie PTG pracujący naukowo, w okresie
pierwszych pięciu lat pracy, będący członkami Towarzystwa co najmniej od roku kalendarzowego poprzedzającego wniosek. Wniosek o przyznanie stypendium może przedstawić
Komisji sam ubiegający się lub też każdy inny członek PTG.
Stypendium przyznawane jest na podstawie oceny dorobku kandydata i zgłoszonego projektu
prac badawczych na okres pobierania stypendium, przy uwzględnieniu warunków materialnych kandydata.
§6
Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed datą zjazdu naukowego Towarzystwa.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy udziale co najmniej trzech członków,
w tym przewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Decyzja Komisji podjęta w danym roku, dotyczy przyznania stypendium na następny rok kalendarzowy. Komisja przedstawia swą decyzję na piśmie z krótkim umotywowaniem Zarządowi Głównemu, który podaje ją do wiadomości członków na Walnym Zjeździe Delegatów
oraz w Annales Societatis Geologorum Poloniae – Roczniku Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
§7
Jedna osoba może korzystać ze stypendium w zasadzie przez okres jednego roku, a w przypadkach uzasadnionych znaczeniem prowadzonych badań i wartością osiągniętych wyników,
Komisja może przyznać stypendyście przedłużenie stypendium na dalszy okres 1 roku.
W uzasadnionym przypadku braku odpowiednich kandydatów w danym roku, Komisja może
nie przyznać stypendium. Wówczas w następnym roku mogą być przyznane dwa stypendia.
§8

Stypendysta zobowiązany jest przedłożyć Komisji w grudniu roku, w którym otrzymuje stypendium, sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej w okresie pobierania stypendium.
§9
Koszty związane z pracami Komisji pokrywane są z budżetu Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Geologicznego. Czynności kancelaryjne związane z pracą Komisji, załatwia
Biuro Zarządu Głównego PTG.

