REGULAMIN
Nagród Dorocznych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych nawiązując do tradycji
nagród ustanowionych w 1926 r. przez Polskie Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych za
piśmienniczą twórczość naukową, opierając się na par. 8 Statutu PTNW, w trosce o
popularyzację pracy naukowej wśród lekarzy weterynaryjnych, uchwala następujący
Regulamin:
1. Zostają ustanowione i przyznawane corocznie, w formie dyplomu, nagrody I, II i III
stopnia, a także wyróżnienia, w następujących kategoriach:
Prace oryginalne:
- za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy
JCR, w języku polskim lub obcym,
- za oryginalną pracę badawczą opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym
czasopiśmie z listy JCR,
- za oryginalną pracę badawczą zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub krajowym dla
młodych naukowców,
- za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt
laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny,
- za cykl oryginalnych prac badawczych ogłoszonych w krajowych lub zagranicznych
czasopismach z listy JCR, w języku polskim lub obcym (nie stanowiących pracy doktorskiej
ani habilitacyjnej),
- za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub pracę
doktorską przedstawioną w formie monografii, z której opublikowano co najmniej jedną
pracę w czasopiśmie z listy A MNiSW,
- za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu
prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab.,
Prace przeglądowe:
- za wyróżniającą się pracę przeglądową z zakresu praktyki weterynaryjnej ogłoszoną w
Medycynie Weterynaryjnej. Autora/ów do nagrody zgłasza Redaktor Naczelny czasopisma,
- za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym
czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym,

- za wyróżniającą się pracę przeglądową opublikowaną w zespole międzynarodowym w
zagranicznym czasopiśmie z listy JCR,
- za wyróżniającą się pracę przeglądową zamieszczoną w czasopiśmie zagranicznym lub
krajowym dla młodych naukowców, Monografie:
- za wyróżniającą się monografię naukową
- za wyróżniającą się monografię dydaktyczną Doniesienia kazuistyczne:
- za szczególnie wartościowe doniesienia
przyznawania nagród dorocznych.

kazuistyczne

odpowiadające
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2. Praca, za którą jest przyznawana nagroda, powinna odpowiadać następującym warunkom:
- poruszać zagadnienia wchodzące w zakres jednego z działów nauk weterynaryjnych, być ogłoszona drukiem w tym okresie, za który jest przyznawana nagroda.
3. Zasady oceny prac:
Punkty przyznaje się za IF oraz punkty MNiSW, oryginalność tematyki i dobór metod
badawczych oraz za ważność uzyskanych wyników dla nauk weterynaryjnych.
Cykle prac muszą składać się z co najmniej trzech spójne tematycznie prac, w każdej pracy w
cyklu minimum 50% autorów musi być tych samych.
W kategorii dla młodych naukowców każdy autor w zespole w musi być do 35 roku życia.
Z sumy uzyskanych punktów stworzy się lista rankingowa.
4. Nagrody przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie oceny przez Komisję
nagrodową prac opublikowanych w danym roku kalendarzowym i indeksowanych przez
dostępne bazy czasopism naukowych, w tym prac zgłoszonych przez Zarząd Główny,
członków Komisji nagrodowej oraz kierowników Sekcji i przewodniczących Oddziałów.
5. Komisję nagrodową stanowią:
- Prezes lub/i wiceprezes PTNW
- Sekretarz naukowy PTNW
- Sekretarz administracyjny PTNW /pełniący funkcję sekretarza Komisji/
Naczelny Medycyny Weterynaryjnej

- Redaktor

- Samodzielni pracownicy naukowi i specjaliści z poszczególnych działów nauk
weterynaryjnych – po jednym z każdego z Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej i

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego zapraszanych corocznie przez Zarząd Główny na okres jednego roku.
Członkowie Komisji występują jako przedstawiciele całości nauk weterynaryjnych, a nie jako
delegaci ośrodków naukowych, z których zostali powołani.
Funkcję przewodniczącego Komisji pełni sekretarz naukowy PTNW.
6.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. Zawiadomienie członków Komisji
powinno nastąpić na trzy tygodnie przed terminem posiedzenia.
7.
W posiedzeniu Komisji nagrodowej, które jest poufne, mogą brać udział tylko
członkowie Komisji.
8.
Do prawomocności uchwał Komisji nagrodowej wymagana
przynajmniej dwóch członków - przedstawicieli Zarządu Głównego.

jest

obecność

Powzięcie uchwał następuje na zasadzie większości głosów. Głosowanie jest jawne. W razie
równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
Zaprotokołowaniu podlegają tylko wnioski i uchwały Komisji, a opublikowaniu jedynie
uchwały o przyznaniu nagrody.
Wnioski i uchwały przewodniczący przedstawia do akceptacji i wprowadzenia w życie
Zarządowi Głównemu PTNW.
9.
W razie braku pracy zasługującej na wyróżnienie nagroda może nie być przyznana w
danym roku.
10.
W razie, gdy do nagrody zostanie wysunięty członek Komisji, na czas dyskusji i
głosowania nad Jego sprawą opuszcza On salę posiedzeń.
11.
Protokół Komisji Nagród jest publikowany w Medycynie Weterynaryjnej oraz
zamieszczony na stronie internetowej Towarzystwa. Wręczenie nagród przez Prezesa PTNW,
a wyjątkowo Wiceprezesa lub sekretarza naukowego następuje na Walnym Zebraniu
Delegatów Towarzystwa, Kongresie Towarzystwa lub w czasie innych uroczystości.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą ZG PTNW z 17.01.2020 r.

