
REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA NAGRODY 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ 

im. W. Świętosławskiego 

 

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej 

dla młodych naukowców 

 

 

§ 1 

1. Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT) 

ustanawia nagrodę dla młodych naukowców za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i 

analizy termicznej. 

2. Nagroda przyznawana jest przez Zarząd PTKAT. 

3. Nagroda wypłacana jest ze środków PTKAT. 

4. PTKAT przewiduje ogłaszanie konkursu co trzy lata. Ogłoszenie będzie zawierać tryb składania 

wniosków oraz wręczania uzyskanej nagrody. 

 

§ 2 

1. Nagroda może być przyznana pracownikowi lub doktorantowi uczelni lub innych jednostek 

badawczych, który nie ukończył 35. roku życia. 

 

§ 3 

1. Wnioskodawcą może być Kandydat lub samodzielny pracownik naukowy, który przygotowuje 

opinię dotyczącą sylwetki i osiągnięć naukowych Kandydata. Zgłoszenie Kandydata do nagrody 

przez inną osobę odbywa się w porozumieniu z tym Kandydatem. 

2. Wniosek o nagrodę zawiera: 

- życiorys naukowy Kandydata (maks. 2 strony), 

- opis osiągnięć w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej będących przedmiotem wniosku 

(maks. 5 stron) 

- dorobek naukowy (maks. 10 najważniejszych prac, dla artykułów naukowych należy podać 

aktualny 5-letni „impact factor” czasopisma;  łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych 

publikacji bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science)  

- opinię samodzielnego pracownika nauki posiadającego dorobek naukowy z zakresu kalorymetrii 

i analizy termicznej dotyczącą sylwetki i osiągnięć naukowych Kandydata. 

 

§ 4 

1. Zarząd PTKAT po ocenie merytorycznej wniosku podejmuje decyzję odnośnie przyznania 

nagrody. Decyzja Zarządu PTKAT jest ostateczna i nie podlega procesom odwoławczym. 

2. Zarząd PTKAT może nie przyznać nagrody lub przyznać do trzech nagród w zależności od oceny 

merytorycznej wniosków i dostępnych środków. 

3. Nagrodzony Kandydat otrzymuje informację pisemną. Informacja ta zamieszczana jest również 

na stronie internetowej PTKAT. 

4. Wręczenie nagrody odbywa się w trakcie kolejnej konferencji statutowej PTKAT. 

5. Osoby nagrodzone powinny wziąć udział w tej konferencji i zaprezentować wyniki swych badań 

w formie wykładu. 

 

§ 5 

1. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd PTKAT. 


