ZARZĄDZENIE NR 21/12
Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN
z dnia 7 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu „Młodzi badacze IChF PAN” w Instytucie Chemii Fizycznej PAN
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 17/11.

1.

Wprowadzam do stosowania w IChF PAN zmieniony Regulamin konkursu „Młodzi badacze IChF
PAN” w Instytucie Chemii Fizycznej PAN stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.

Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia stanowi wzór Ogłoszenia o rozpoczęciu przyjmowania
zgłoszeń w konkursie „Młodzi badacze IChF PAN”.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR INSTYTUTU
Prof. dr hab. Robert Hołyst

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/12

Regulamin konkursu „Młodzi badacze IChF PAN”

1. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu prac naukowych doktorantów i
młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora, tak aby mogły być
one opublikowane w dobrych czasopismach naukowych, a także ich większej
samodzielności naukowej.
2. Konkurs ogłasza Dyrektor po analizie sytuacji finansowej Instytutu.
3. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci i pracownicy naukowi IChF PAN ze
stopniem doktora, którzy w roku, w którym ogłoszony jest konkurs nie
przekroczyli wieku 35 lat i w poprzednich trzech latach opublikowali, z afiliacją
IChF PAN, co najmniej jedną pracę, której są pierwszymi autorami lub
autorami do korespondencji.
4. Kandydaci zgłaszają się do konkursu pisemnie załączając listę publikacji z
poprzednich trzech lat. Termin zgłoszenia i termin rozstrzygnięcia jest podany
w ogłoszeniu o konkursie.
5. Wyniki konkursu ustala się na podstawie list rankingowych stworzonych na
podstawie „impact factor” (IF) czasopism, w których zostały te prace
opublikowane.
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opublikowanie pracy. Liczba punktów za pierwsze autorstwo jest równa IF, za
autorstwo korespondencyjne 2xIF natomiast w pozostałych przypadkach
liczba punktów wynosi IF/liczba autorów. Pod uwagę brana jest najwyższa z
trzech możliwych punktacji za daną publikację.
6. Listy rankingowe tworzy się osobno dla doktorantów i pracowników ze
stopniem doktora obliczonych na podstawie dorobku publikacyjnego, z afiliacją
IChF PAN, w trzech latach poprzedzających ogłoszenie konkursu.
7. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną. Ilość przyznanych nagród oraz ich
wysokość jest podana w ogłoszeniu o konkursie.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/12

Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu „Młodzi badacze IChF PAN”
1. Instytut Chemii Fizycznej PAN ogłasza konkurs „Młodzi badacze IChF”.
2. Regulamin konkursu jest określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia NR 21/12 Dyrektora
Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 7 maja 2012 roku
3. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci i młodzi pracownicy naukowi IChF PAN ze stopniem
doktora określeni w pkt. 3 Regulaminu Konkursu.
4. Kandydaci zgłaszają pisemnie do Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN listę publikacji
określonych w pkt. 4 Regulaminu Konkursu, z zaznaczeniem prac, w których są autorami do
korespondencji, do dnia ........................ roku.
5. Wyniki konkursu zostają ustalone na podstawie list rankingowych utworzonych w sposób
opisany w pkt. 5 i 6 Regulaminu Konkursu.
6. W konkursie zostanie wyłonionych ............ laureatów spośród doktorantów i .............
laureatów spośród młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora.
7. Laureaci spośród doktorantów otrzymają nagrodę w wysokości ................... złotych brutto a
spośród młodych pracowników naukowych ze stopniem doktora w wysokości ...................
złotych brutto.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia ............................... roku.

