
  
POLSKA AKADEMIA NAUK  

ODDZIAŁ W POZNANIU

Zgłoszenie udziału w konkursie na Nagrodę Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk  
za najlepszą oryginalną pracę twórczą, opublikowaną w 2019 roku, 

której wiodącym autorem jest doktorant z terenu Oddziału.

Obszar tematyczny, do którego zgłoszona jest  
publikacja (można wybrać tylko jeden)

Nauki humanistyczne i społeczne  

Nauki biologiczne i rolnicze

Nauki ścisłe i nauki o Ziemi  

Nauki techniczne

Nauki medyczne

1. Nazwisko i imię

2. Data urodzenia

3. Wykształcenie

   a) uczelnia

   b) kierunek studiów

   c) rok, w którym uzyskano tytuł magistra lub równorzędny

4. Data otwarcia przewodu doktorskiego

6. Instytucja, w której jest przygotowywana  
    rozprawa doktorska

5. Data uzyskania stopnia doktora  
    (dot. osoby składającej wniosek)

7. Nazwisko i imię promotora rozprawy doktorskiej

8. Pełna informacja bibliograficzna o pracy naukowej zgłoszonej do konkursu

   a) autorzy (w kolejności zamieszczonej w publikacji)

   b) rok opublikowania

   c) tytuł pracy

   d) czasopismo  
      (ew. wydawca w przypadku monografii)



   e) tom (lub DOI, jeśli praca w 2019 r. była dostępna jedynie jako ahead of print)

   f) strony

9. Informacja naukometryczna o czasopiśmie

   a) IF'2018

   b) 5-letni IF'2018

   c) dyscyplina (-y), w której (-ych) czasopismo jest  
       klasyfikowane pod względem IF'2018 (wg Journal Citation  
       Reports - JCR)                      

   d) pozycja czasopisma w obrębie dyscypliny, przy uszeregowaniu pod względem malejącego  
       5-letniego IF'2018, oraz liczba czasopism w danej dyscyplinie

   e) liczba punktów wg ostatniej oceny MNiSzW (zgodnie z wykazem z 18 XII 2019 r.)

   f) liczba cytowań, bez autocytowań (wg Web of Science)

10. Informacja o oddźwięku publikacji  
      (w czasopismach naukowych, zamieszczenie 
      informacji na okładce czasopisma, uwzględnienie   
      w artykule wprowadzającym do danego numeru 
      czasopisma itp.)

11. Czy kolejność współautorów publikacji 
      odzwierciedla ich wkład pracy? (wiodący wkład 
      pierwszego autora) 

12. Jeśli kolejność współautorów nie odzwierciedla ich  
      wkładu, to zgodnie z jaką zasadą ustalana była 
      kolejność autorów? (np. wg kolejności alfabetycznej)

NIE

TAK13. Akceptuję warunki konkursu opisane w regulaminie

TAK

NIE



Załączniki (obowiązkowe): 
  
- PDF publikacji (dotyczy pkt. 8), ewentualnie kopia monografii, jeśli autor nie dysponuje plikiem PDF 
  
- skan oświadczenia podpisany przez autora korespondującego i promotora pracy doktorskiej o wiodącym udziale Kandydata w 
zgłoszonej do konkursu 
 

Data  Podpis kandydata .............................................................................................

UWAGA: 
  
1. Z regulaminem Konkursu można zapoznać się na stronie www Oddziału PAN w Poznaniu: http://www.pan.poznan.pl/doc 
    /regulamin_konkursu.pdf 
  
2. Podpisany skan zgłoszenia, wraz z załącznikami, należy przesłać drogą elektroniczną, nie później niż do 10 marca 2020 r., do biura  
    Oddziału PAN w Poznaniu na adres: kamila.sobkowska@pan.pl 
  
3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone do 04 czerwca 2020 r. na stronie www.poznan.pan.pl

DANE DO KONTAKTU:  
  
a) Adres zamieszkania 
  
b) Numer telefonu do kontaktu 
  
c) E-mail 
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