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REGULAMIN 

przyznawania nagród w formie wyróżnień-dyplomów  

Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN  

za najlepsze prace doktorskie 

 

§ 1 

1. Nagroda (w postaci wyróżnienia-dyplomu) Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna 

PAN (zwanego dalej Komitetem) została ustanowiona dnia 17 kwietnia 2018 roku.  

2. Komitet na początku kadencji powołuje Komisję ds. Nagrody za pracę doktorską Komitetu 

Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN (zwaną dalej Komisją), w skład której wchodzi 

pięciu członków Komitetu. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 

 

§ 2 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk leśnych, w 

dwóch dyscyplinach: leśnictwo i drzewnictwo.  

2. Praca (wykonana w warunkach laboratoryjnych lub polowych na terenie Polski) musi być 

obroniona nie wcześniej niż pięć lat przed zgłoszeniem i opublikowana nie później niż w roku 

poprzedzającym edycję konkursu.  

3. Pracę doktorską uznaje się za opublikowaną w danym roku, jeśli ukazała się drukiem w całości 

lub w części (pełne dane bibliograficzne) lub została udostępniona w wersji elektronicznej „on-

line early” (ahead of publication) i posiada numer DOI.  

4. Publikacja musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej, a promotorem przewodu 

doktorskiego musi być polski uczony zatrudniony w polskiej instytucji naukowej. 

§ 3 

Prace mogą zostać zgłoszone do postępowania kwalifikacyjnego przez: 

- członka Komitetu, 

- radę wydziału lub radę naukową instytutu, w którym autor pracy doktorskiej jest zatrudniony, 

- promotora pracy doktorskiej, 

- autora pracy doktorskiej. 
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§ 4 

Do zgłoszenia powinna być dołączona opinia promotora przewodu doktorskiego. 

§ 5 

Wnioski można składać do Komitetu jedynie drogą elektroniczną, do końca czerwca, na formularzu 

dostępnym na stronie www.knlitd.pan.pl  na adres: knltd.konkurs.doktorat@gmail.com 

 

§ 6 

Etapy konkursu: 

I etap konkursu. Sekretarz Komisji sporządza listę prac spełniających warunki sformułowane w § 

2-4 niniejszego Regulaminu i podlegających dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu. Lista 

powinna zawierać pełną bibliografię przedłożonych prac, aktualny IF czasopisma oraz punktację 

czasopisma wg listy MNiSW. 

II etap konkursu. Komisja wybiera w trybie niejawnym najlepszą rozprawę z listy sporządzonej 

przez Sekretarza. 

 

§ 7 

 Prace Komisji obejmują: 

1. Dostarczenie przez Sekretarza członkom Komisji odbitek opublikowanych prac wraz z 

informacjami uzupełniającymi.  

2. Wytypowanie przez każdego członka Komisji 10% najlepszych (jego zdaniem) publikacji 

spośród prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu, bez sporządzania ich rankingu.  

3. Ocenę wartości merytorycznej (w skali 1-10) prac z listy przygotowanej przez 

Przewodniczącego.  

4. Podsumowanie punktowej oceny prac i wyłonienie laureata. 

5. Komisja może podjąć uchwałę o nieprzyznawaniu nagrody w danym roku. 
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§ 8 

Członek Komisji nie uczestniczy w ocenie pracy, której współautorami są on sam lub jego 

bezpośredni podwładni (na poziomie zakładów lub równorzędnych jednostek). W takim przypadku 

sumę punktów przyznanych pracy przez pozostałych członków Komisji powiększa się o średnią 

wynikającą z ich ocen. 

 

§ 9 

Ustalenia Komisji przekazywane są Przewodniczącemu Komitetu, a następnie poddawane 

procedurze zatwierdzenia na posiedzeniu Komitetu. 

 

§ 10 

Terminarz: 

1. Elektroniczne zgłaszanie prac do Sekretariatu Komitetu – do końca czerwca roku konkursu. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w ciągu 4 miesięcy od upływu terminu 

zgłaszania prac. 

3. Decyzja o terminie i formie ogłoszenia wyników będzie podejmowana przez Komitet. 

 

§ 11 

Regulamin został przyjęty przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN w dniu 17 

kwietnia 2018 r. 


