Uchwalony przez Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku
w dn. 3 stycznia 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą
1. Nagrodę przyznaje Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku.
Środki pochodzą z puli przeznaczonej na nagrody naukowo-organizacyjne Prezesa PAN.
2. Nagroda nadawana jest za oryginalne osiągnięcie badawcze - pracę twórczą lub monografię,
opublikowaną w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.
3. Za publikację osiągnięcia w danym roku uznaje się jego pierwsze ukazanie się albo w wersji
elektronicznej on-line-early/ahead of publication (posiadany numer DOI), albo drukiem (pełne dane
bibliograficzne.
4. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
a) w roku poprzedzającym złożenie wniosku była pracownikiem lub doktorantem w instytucji
naukowej zlokalizowanej w województwach: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie
b) w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyła co najwyżej 33 lata
c) zgłasza do konkursu jedną pracę, określoną w p. 2.
5. Przyznawanych jest pięć równorzędnych nagród w następujących pięciu dziedzinach: nauk
humanistycznych i społecznych (każdego roku określana jest dyscyplina), nauk biologicznych i
rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych, nauk medycznych.
6. Kryteriami oceny osiągnięcia są:
a) oryginalność i wartość poznawcza osiągnięcia
b) wkład kandydata w osiągnięcie:
 praca jedno-, dwu-, czy wieloautorska
 pozycja pierwszego autora lub autora korespondującego w pracy wieloautorskiej w przypadku
nauk, gdzie pozycja autora świadczy o wkładzie w dane osiągnięcie (np. nauki biologiczne,
rolnicze, ścisłe, nauki o Ziemi)
c) ranga czasopisma (wyrażona wartością impact factor dla roku poprzedzającego opublikowanie
pracy oraz aktualna punktacja MNiSW) lub wydawnictwa (w przypadku monografii).
7. Oceny osiągnięć dokonują trzyosobowe komisje konkursowe, właściwe dla wyodrębnionych dziedzin
nauki, powołane przez Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W skład komisji mogą być powołani
eksperci nie będący członkami PAN.
8. Każda komisja może wnioskować tylko o jedną nagrodę, dla jednego badacza. Komisja może również
uznać, że w danym konkursie lub w danej dziedzinie naukowej żaden z wniosków nie zasługuje na
przyznanie nagrody. W każdej dziedzinie naukowej komisje mogą także przyznać wyróżnienia, które nie
są honorowane finansowo.
9. Wyniki postępowania konkursowego podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Oddziału PAN w
Gdańsku.
10. Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku przedstawi Prezesowi Polskiej Akademii Nauk wniosek o
przyznanie nagród pieniężnych w pięciu powyższych dziedzinach nauki wraz z propozycją ich wysokości.
11. Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną do Oddziału PAN w Gdańsku, w okresie od 15
stycznia do 31 marca, na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.gdansk.pan.pl, na
adres gdansk@pan.pl. Do wniosku należy załączyć zgłaszaną do nagrody publikację w wersji
elektronicznej (w postaci pliku PDF).
12. Wyniki konkursu ogłaszane są 31 maja na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl, a w połowie
czerwca odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu, którzy w jej trakcie
zobowiązani są do zaprezentowania nagrodzonych prac.

