Regulamin Nagrody
Prezesa Oddziału PAN w Lublinie
dla młodych pracowników naukowych*
za najlepszą pracę naukową

1. Nagroda przyznawana jest co roku za najlepsze oryginalne prace (twórcze, monografię),
osiągnięcia badawcze, wdrożenie patentu wykonane przez młodych pracowników
naukowych* z terenu działania Oddziału.
2. Nagrodę przyznaje się za dotychczas nie nagradzane prace opublikowane w krajowym lub
zagranicznym czasopiśmie lub wygłoszone w czasie konferencji naukowych w roku
kalendarzowym poprzedzającym ich przyznawanie.
3. Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest w następujących obszarach:
 nauk humanistycznych i społecznych,
 nauk biologicznych i rolniczych,
 nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
 nauk technicznych,
 nauk medycznych.
4. Kryteriami oceny osiągnięcia są:
 oryginalność i wartość poznawcza osiągnięcia,
 wkład kandydata w osiągnięcie:
-praca samodzielna,
-praca współautorska z dominującym wkładzie kandydata w dane osiągnięcia
(przedstawienie oświadczenia promotora pracy o wkładzie kandydata w zgłoszoną do
konkursu pracę ze wskazaniem, na czym ten wkład polegał i jaki był procentowy udział
kandydata/ki),
 ranga czasopisma (wyrażona wartością impact factor w roku poprzedzającym
opublikowanie pracy oraz aktualna punktacja MNiSzW) lub wydawnictwa (w
przypadku monografii).
5. Oceny prac dokonują członkowie Komisji Naukowych Oddziału PAN w Lublinie, właściwych
dla wymienionych obszarów naukowych, wyznaczeni przez Przewodniczących danych
Komisji Naukowych Oddziału PAN w Lublinie. Zadaniem osób oceniających prace jest
sporządzanie wykazu prac, które wpłynęły na konkurs, dokonanie oceny prac spełniających
warunki konkursu oraz wytypowanie najlepszych prac.
6. Każda Komisja Naukowa Oddziału PAN w Lublinie może wnioskować tylko o jedną nagrodę
finansową, dla jednego kandydata z danej dziedziny wymienionej w pkt 3, oraz o
wyróżnienie innego kandydata, bez gratyfikacji finansowej. Jeśli w pracy zaznaczony jest
równy udział dwóch kandydatów, to nagroda jest dzielona na dwie równe części i
przyznana obu kandydatom. Komisja Naukowa Oddziału PAN w Lublinie może nie
zakwalifikować do wyróżnienia żadnej z nadesłanych prac.
7. Przewodniczący danej Komisji Naukowej Oddziału PAN w Lublinie PAN przedstawia wyniki
Kapitule Nagrody wnioskując o przyznanie imiennej nagrody.

8. Kapituła Nagrody wybierana jest na okres kadencji Prezesa Oddziału PAN w Lublinie
spośród członków Oddziału PAN w Lublinie i członków Komisji Naukowych Oddziału PAN
w Lublinie. Skład Kapituły Nagrody wybierany jest przez Prezydium Oddziału PAN w
Lublinie, a następnie zatwierdzany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk. W skład Kapituły
Nagrody wchodzą: przewodniczący, którym jest Prezes Oddziału PAN w Lublinie, czterech
członków oraz dwóch zastępców członka Kapituły Nagrody. Kapituła obraduje w składzie
pięciu osób, przy czym w razie nieobecności Przewodniczącego, zastępuje go Wiceprezes
Oddziału PAN w Lublinie, a w razie nieobecności któregoś z członków w obradach Kapituły
Nagrody uczestniczy zastępca członka. Do podjęcia uchwały o wyłonienie kandydata do
Nagrody potrzeba co najmniej trzech głosów popierających.
Przewodniczący Kapituły Nagrody przedstawia Prezydium Oddziału PAN w Lublinie
kandydatury do Nagrody wraz z uzasadnieniem w trzech obszarach wymienionych w
pkt 3.
Prezydium Oddziału PAN w Lublinie podejmuje uchwałę w sprawie przedstawienia
Prezesowi PAN kandydatur do Nagrody.
9. Prezes Oddziału PAN w Lublinie przedstawia Prezesowi Akademii wniosek o przyznanie 3
nagród finansowych z zakresu obszarów nauki wymienionych w p. 3. Kandydatury są
zatwierdzane przez Prezesa PAN.
10. Na nagrodę składają się dyplom gratulacyjny oraz kwota pieniężna w wysokości 3600 zł
brutto, pochodząca z puli środków przeznaczonych na nagrody naukowe Prezesa PAN.
11. Wniosek (zał. 1), zgody ( zał. 2), oświadczenie o wiodącym wkładzie kandydata ( zał. 3 jeśli dotyczy) wraz z pracą spełniającą warunki Regulaminu można składać do dnia 31 lipca
każdego roku kalendarzowego jedynie w formie elektronicznej: lublin@pan.pl. Do wniosku
należy załączyć zgłaszaną do nagrody pracę w wersji elektronicznej (w postaci pliku PDF).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 4756200.
12. Wyniki konkursu ogłaszane są do 30 października na stronie internetowej www.pan-ol.pl
Uroczystość wręczenia dyplomów konkursu odbędzie się na jesiennej sesji (listopadgrudzień) Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Lublinie podczas której laureaci są
zobowiązani do zaprezentowania nagrodzonych prac.
13. Wniosek wraz z oświadczeniem jest dostępny na stronie Oddziału: www.pan-ol.lublin.pl
w zakładce Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie.
14. Brak przesłanego wniosku wraz z oświadczeniem i pracy w wyznaczonym terminie
powoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych.

*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 albo2) posiada stopień doktora, od uzyskania
którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

