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Zasady rekrutacji członków Grupy Badawczej
LIVING LAB GUT
Grupa badawcza LIVING LAB GUT (LL GUT) została powołana wraz
z akceptacją JM Rektora Politechniki Gdańskiej projektu „Golden Membership w Living
Lab InnoRenew” w ramach programu Hydrogenium Supporting Membership In
International Networks (dawniej Joining Networks) ogłoszonego przez Zespół
ds. Realizacji Projektu IDUB Politechniki Gdańskiej.
Grupa LIVING LAB GUT ma na celu zrzeszać pracowników naukowych
Politechniki Gdańskiej, którzy swoje działania badawcze skupiają na analizie drewna
i materiałów drewnopochodnych oraz procesów ich obróbki i przetwarzania, czy też
analizie naturalnych polimerów wchodzących w skład budowy drewna. Przewidziana
maksymalna liczba członków grupy to 24 osoby.
W celu dołączenia do grupy LIVING LAB GUT, pracownik naukowy Politechniki
Gdańskiej powinien wypełnić wniosek zgodnie z wytycznymi (Załącznik nr 1). We
wniosku

należy

zamieścić

dane

kontaktowe

kandydata,

miejsce

zatrudnienia

i sprawowane stanowisko, przedstawić listę maksymalnie 10 publikacji Kandydata
z okresu 2015-2020, wraz z punktacją według obowiązującej listy ministerialnej w roku
opublikowania artykułu, których tematyka zawiera się w zakresie przewidzianych
działań naukowych Grupy LL GUT. Dodatkowo należy zamieścić krótkie uzasadnienie
swojej kandydatury na członka grupy. W uzasadnieniu należy skupić się na
przedstawieniu realizowanych przez kandydata zagadnień naukowych zawierających
się tematycznie w zakresie działań naukowych grupy LL GUT oraz na planowanych
działaniach w tym zakresie tematycznym.
Podpisany wniosek w formie elektronicznej (skan) należy przesłać do Kierownika
grupy dr. inż. Daniel Chuchały drogą elektroniczną (email). Oryginały wniosków należy
przesyłać przez pocztę wewnętrzną i kierować do Kierownika Grupy LL GUT, Katedra
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PG.
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Punktacja zaprezentowanych publikacji naukowych będzie głównym czynnikiem
determinującym kolejność na liście kandydatów. W kwestiach spornych ostateczny głos
należy do Kierownika Grupy Badawczej.
Nabór członków grupy będzie realizowany od 10 do 22 grudnia 2020 r. Lista członków
grupy LL GUT na rok 2021 będzie ogłoszona 4 stycznia 2021 r.

Kierownik Grupy Badawczej LIVING LAB GUT
dr inż. Daniel Chuchała
email: daniel.chuchala@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 14 50

str. 2

