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Regu lam i n przyznaw an ia I ndywidualnej Nagrody oraz Wyrozni enia

ego Towarzystwa Agrofizycznego
za pracq doktorskqz dyscypliny agronomia o specjalno6ci agrofizyka
Pol ski

Nagroda -,S*kt*ret ffi*ls#'*
o specjalnoSci agrofizyka

*"

przyznawana jest za wyr62niajqcq prace doktorskq w dyscypline agronomia

Nagroda ,,Wyr***ie*fre ffi*ki*'* _" przyznawana jest za wyrozniajqcE prace doktorskq w dziedzinie nauk
rolniczych
1

lndywidualne Nagrody PTA ,,ffi*kt*r"*t ft*ks,r' * *" za pracq doktorskq z dyscypliny agronomia o
specjalnoSci agrofizyka araz,,Lffyn*;tr*!*ni* R*ku' * *" za prace doktorskq w dowolnej dziedzinie nauk
rolniczych sq przyznawane w drodze konkursu mlodym naukowcom, ktory obronili prace z wyroznieniem.
2
Nagroda jest przyznawana razw roku i zostaje wrgczona podczas uroczysiej Rady Naukowej lnstytutu
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego PAN, na ktorej odbywajq siq promocje i wrqczenia dyplom6w za
uzyskane stopnie naukowe z ostatniego okresu kalendazowego.
3

Nagrodg oraz Wyroznienie stanowiq Dyplomy oraz kwoty pienigzne ustalane corocznie pzezZazqd
Glowny PTA.
4
Prace doktorskie pzedstawiane do Nagrody PTA i Wyroznienia zgtaszane sq przez jednostki naukowe na
terenie, ktorych odbyly sig obrony prac, Rady Naukowe lub Rady Wydzialu oraz terenowe Oddzialy PTA.
5
Wniosek o nagrodq moze tez skladac osoba zainteresowana, promotor lub bezpoSredni pzelozony.
o
Wniosek o nagrodq nale2y zlo2yc w ciqgu 2 lat od obrony pracy lub 1 roku od momentu nadania stopnia
naukowego doktora przez Radq Naukow4lub Radq Wydzialu.
7

Zglaszane prace wrazzzalqczonymi recenzjami iwnioskami recenzentow o wyr6znienie pracy oraz
wypelnionym formularzem zgloszeniowyml, powinny byc pzeslane'do Zarzqdu Gtownego PTA.

I

Nagroda .,S*i<t*rat ffi*ku' * *" przyznawana jest za prace wyro2nionq peez wszystkich recenzentow na
pi6mie w recenzjach z{ozonych pzed obronq, ktore to wyroznienie poparte jest Radq Naukowq lub Radq
Wydzialu, jednostki na ktorej odbyla sig obrona pracy
v

Oceny prac dokonuje Komisja Nagrod PTA powolana przezZarzqd Glowny PTA, ktory ustala liczbq
czlonkow Komisji i zatwierdza regulamin pracy. Komisja podejmuje decyzjq o przyznaniu nagrod zwyktq
wiqkszoSciq glosow.
10

Jezeli do konkursu zostanie zgloszona praca doktorska, ktorej promotorem byl czlonek Komisji, to zostaje
on wylqczony z udzialu w procedurze decydujqcej o przyznaniu nagrody w danej edycji.
11

Komisja po rozpatrzeniu zgloszen pzedstawia w terminie do korica kazdego roku wnioski na posiedzeniu
Prezydium ZG PTA, jednak nie po2niej ni2 na miesiqc przed uroczystq Radq Naukowq lA PAN.
12

Prezydium ZG PTA po rozpatrzeniu wniosk6w Komisji, w glosowaniu, zatwierdza laureatow narod oraz
informuje o podjqtych decyzjach na stronie PTA.
Polskie Towarzystwo,{0roltzYCZn
ul. DoSwiadczalna 4

Zarzqd G{owny PTA
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Formulaz zgloszenia nagrody PTA w pliku docx dostgpne na stronach intemetowych Polskiego T

'

Praca oraz pozostale dokumenty mogq by6 dostarczone drogq mailowq na adres e-mail: pta@ipan.lublinpl

Agrofizycznego

