Uchwalony przez Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku
w dn. 13 stycznia 2020 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 opublikowanie z pełnymi danymi
bibliograficznymi.
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 spełniała definicję młodego naukowca w rozumieniu art.
360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*
c) zgłasza do konkursu jedną pracę, określoną w p. 2.
5. Przyznawanych jest pięć równorzędnych nagród w następujących pięciu zakresach: nauk
humanistycznych i społecznych, 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) wiodący wkład kandydata w osiągnięcie, potwierdzony przez pozostałych autorów tego osiągnięcia.
7. Oceny osiągnięć dokonują co najmniej trzyosobowe komisje konkursowe, właściwe dla wyodrębnionych
zakresów 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 danym zakresie nauki żaden z wniosków nie zasługuje na przyznanie
nagrody. W każdym zakresie nauki 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 zakresach 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 do 31 maja na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl, a w miesiącu
czerwcu odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu, którzy w jej trakcie
zobowiązani są do zaprezentowania nagrodzonych prac.
* Art. 360 ust. 2 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1.

