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Wg rozdzielnika

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zawiadamiają ze zamierza1ą po raz
trzydziesty ósmy przyznaĆ pięć równorzędnych, dorocznych nagród dla rn'lodych pracownikÓw nauki za prace
naukowe ukończone lub opublikowane w 20|3 r., z zakręsu dziedzin odpowiadających poszczególnym
Wydziałom Towarzystwa:

Wydział l
Wydział II
Wydział III
Wydział IV

-NaukSpołecznych i Humanistycznych
- Nauk Biologicznych i Medycznyclr

- Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
- Nauk Technicznyclr

WydziałV -NaukoZiemi

Wnioski mogą składać samodzielni pracownicy nar.rkowi, dyrektorzy, dziekani. kierownicy instytucji
naukowych" Pisemne wnioski, z zaznaczeniern jednej z wyŻ.ej wyrnienionych dziedzln nauki, prosimy z|ozyĆ w
Biurze Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (u|. Bie|ańska 5, polrój 4l' 80.85 l cdańsk) w terminie do 29
pażdziernika 20l3 r. osobiście lub pocztą. Rozpatrywane będą tylko kompietne wnioskl, zawierające
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jeden egzemp|arz publikacji lub maszynopis pracy będącej podstawą do wyróznienia, z tym, Źe w pierwszej
kolejnościuwzględniane będą prace opublikowane lub przyjęte do drr.rkr'r przez wydawnictwa. Zgłaszane
mogą być prace opublikowane lr"rb ukoIiczone po l0 listopada 2012 r. Warunkiem zg-loszenia rozprawy
dońorskiej jest zakończenie w podanyrn wyzej terminie przewodu doktorskrego. W przypadku zg,łoszenia
jedna
dorobku nuuko*.go obejmującego prace wykonane w latach poprzednich wymaga się, aby co najmnie;
20l2
po
listopada
l0
ukazała
się
dorobku,
tego
istotną
częśc
stanowiąca
kandydata,
publikacja
samodzielna
roku. Nie mogą być zgłoszone prace wyróżnione nagrodami ministeriaInymi lub równorzędnymi.
dwie recenzje tej pracy opracowane przez profesorÓw stosownej specjalnoŚci, zawiera.;ącę merytoryczną
ocenę zgłoszonego opracowania; w przypadku zgłoszenia rozpraw doktorskich konieczne jest dołączenie co
najmniej jednej dodatkowej opinii opracowanej przez profesora, oprÓcz recenzj i z przewodu doktorskiego,
uzasadn iaj ącej celowoŚć wyrózn ien ia zgłoszone.; pracy"

informację o kandydacie: imiona i nazwisko, irniona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamięszkania'
NlP, PESEL, miejsce pracy, dotychczasowy dorobek naukowy,
streszczenie zgłoszonej pracy do dwóch stron maszynopisu.

Do nagród mogą byc zgłaszane samodzieIrre prace naukowe lub prace zespolowe pod warunkieln, ze wszyscy

członkowie zespołu spełniają wymóg $ 2 reguIaminu przyznawania nagrÓd, który brzmi:

''Nagrody GTN przyznaje się osobom' które do końca roku kalendarzowęgo, za który przyznawane są nagrody'

nie przekroczyły 35 roku Życia i nie zajmt1ą samodzielnego Stanowiska docenta Iub profesora..
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Dr hab. Jóanna Fóc-Beneda
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