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Wg rozdzielnika

Prezydcm Miasta GdaAska i GdaAskie Towarzystwo Naukowe zawiadamiaj^ tt zamierzaj^ po raz czierdziesty trzeci przyzna^ pi^ 
r6wnor^<toydi.dorocznydrnagrOdmiodym pracownikom naukizapracenaukoweukmlczonelubopublikowanedoko6ca20l8r(ricu,zzakresu 
dziedzin odpowiadajgcych poszczegOlnym Wydzialom Towarzystwa:

Wydzial I • Nauk Spolecznych i Humanistycznych 

Wydzial II - Nauk Biologicznych i Medycznych 

Wydzial III - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chcmicznych 

Wydzial IV • Nauk Technicznych

Wydzial V • Nauk o Ziemi

Pisemne wnioski o przyznanie nagrody w jednej z wyZej wymicnionych dziedzin nauki. zawieraj^ce nazwe wydzialu GTN, na ktbrym maj^ 
one byd rozpatrywanc. mog^ skiadad czlonkowie GdaOskiego Towarzystwa Naukowego oraz osoby petni^ funkcje kierownicze w uczelni^h 
tub instytucjadi naukowych majacych siedzibd na terenie miasta Odahska. Wnioski prosimy skladad w Biurze Gdaiskiego Towarzystwa 
Naukow^o (ul. Bielaftska S, pokdj 41, 80-851 Gdadsk) w tcrminie do 31 grudnia 2018 roku osobiicie lub poczt^ (liczy sif data stempla 
pocztowego).

Komisja Nagr6d GTN rozpairywad b?dzic wylgcznie wnioski sporzadzone zgodnie z regulaminem przyznawania nagnSd. 
zawierajace naslq>uJace zalgczniki;

* Jeden egzemplarz publikacji lub jej maszynopis (wraz z zaiwiadczenicm w przypadku przyj^ia jej do druku) bfdacej podstaw^ wniosku o 
wyrdznienie w 2018 r. Warunkicm zgloszmia rozprawy doktorskiej jesizakoAczenie w podanym wyzej terminie przewodu doknorskiego. W 
przypadku zgloszeniadorobkunaukowego.obejmujacegopracewykonancw roku 2018 iw latacb poprzednich. wymaga sif, aby con^mnig 
jedna publUcacja kandydata. stanowigca istotn^ cz^ lego dorobku, ukazala lub zoslala przyj^ta do druku w 2018 r.

• Dwie rccenzje zglaszanego do nagrody dorobku n»ikowego (publikacje, osiignifcia w zespdowych pracach naukowo-badawczych, 
konslnikcyjnych i projektowych) opracowane przez profesordw lub doktordw habilitowanych stosownej spccjalnoici. zawieraj^ce jcgo 
merytoryczn^ ocen^. W przypadku z^oszenia do nagrody rozprawy ck^torsktej opr6cz recen^i z przewodu doktordiiego ntdezy dol^czy^ 
ngmniej jedng dodstkowq opini^ opracowan^ ]Hzez profesora lub doktora habiliiowanego odpowiedniej specjalnoici nieb^dgcego 
promotorem rozprawy, uzasadniaj^ celowoid wyrdZnienia zgloszonego doktoratu.

CO

• Streszczenie zgloszoncj pracy (do dw6ch stnm maszynopisu) podpisoie przez kandydata do nagrody.
• informaeje o kandydacie: imie (imkma) i nazwisko. data urod^ia. miejsce pracy. dotychezasowy dorcd>ek naukowy, adres' e-mail, numer 

lelefonu.
* Pisemne oiwiadezenie o zapoznaniu si^ i akceptaeji wszystkich warunkOw przewidzianych w regulaminie przyznawania nagrdd UdaAskiego 

Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta GdaAska miodym pracownikom nauki za wybiine osiqgniecia naukowe oraz pisemne 
o^wiadezenie o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ceiu organizaeji i przeprowadzenia konkursu. stanowi^ce zal^cznik 
nr 2 do regulaminu przyznawania na^od.

Wnioski. wraz z zai^eznikami (oprdez pozycji ksiq^kowych i innych ogdinie niedost^pnych publikacji), nalezy skiadaci w posiaci cyfiowcj i 
papioowg.

Do nagrdd mogq byd zglaszane samodzielne prace naukowe lub prace zespdowe, w ktbrych wyodr^bnkmy zostal indywidualny wklad 
kandydata do nagrody (potwierdzony przez wspdlautorbw) pod warunkicm, 2e kandydat spdnia wym(!^ §2 regulaminu przyznawania nagrdd, 
ktdry brzmi: "Nagrody GTN przyznaje S19 osobom, ktdre do kodca roku kalendarzowego, za kldry przyznawane sq nagrody nie przekroczyly 35 
roku Zycia".
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