Regulamin Konkursu
Lider Nauk Farmaceutycznych
II edycja
§ 1. Opis ogólny
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Lider Nauk Farmaceutycznych”,
zwanego dalej: Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. wydawca „Gazety
Farmaceutycznej”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Instalatorów 7B.
3. W Dniu Polskiej Farmacji (16 maja 2014 r.), Organizator ogłosił drugą edycję Konkursu na staż
naukowy, zwany dalej: Grantem, dla farmaceutów, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nauk
farmaceutycznych w latach kalendarzowych 2013 i 2014.
4. Adresatami Konkursu są osoby fizyczne rozpoczynające karierę naukową, spełniające kryteria
wskazane w pkt. 3.
5. Idea Konkursu wpisuje się w założenia Polityki Naukowej Państwa „Budujemy na Wiedzy”
zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010,
Nr 96, poz. 615).
6. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym: Prezesa
Farmaceutycznego i Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Polskiego

Towarzystwa

7. Wyłącznym Partnerem Konkursu jest firma farmaceutyczna Gedeon Richter Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 5.
§ 2. Warunki Konkursu
1. Wszystkie Wydziały Farmaceutyczne z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo zgłosić na
adres Organizatora do dwu prac doktorskich obronionych w latach kalendarzowych 2013 i 2014.
2. Temat nadesłanej pracy doktorskiej powinien zawierać się w dziedzinie nauk farmaceutycznych
i zawierać elementy aplikacyjności.
3. Każda praca powinna być autorstwa doktorantów będących z wykształcenia magistrami farmacji
i dokonujących
obrony swojej pracy doktorskiej na Wydziałach Farmaceutycznych
uniwersytetów medycznych.
4. Decyzje w sprawie wyboru prac doktorskich podlegają Radzie Wydziału.
5. Wniosek o Grant składa Dziekan Wydziału Farmaceutycznego właściwy dla miejsca obrony pracy
doktorskiej.
6. Wniosek powinien zawierać:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) kopię pracy doktorskiej wraz z jej recenzjami ,
c) streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim.
7. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.lidernaukfarmaceutycznych.pl.
8. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres Organizatora Konkursu do
dnia 30 stycznia 2015 r. Wnioski dostarczone po tym terminie nie będą przyjęte.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2015 r. podczas Dnia Polskiej Farmacji.
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§ 3. Komisja Konkursowa
1.

Komisję Konkursową powołuje Organizator Konkursu.

2. Komisja Konkursowa składa się z 6 członków.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, ,
czterech samodzielnych pracowników nauki będących przedstawicielami środowiska naukowodydaktycznego uczelni medycznych, wskazanych
przez Organizatora Konkursu oraz
przedstawiciel Partnera Konkursu.
4. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I , II i III miejsca oraz przekaże Organizatorowi podpisany
Protokół z obrad w terminie do 23 kwietnia 2015 r.
5. Komisja Konkursowa jest niezależna, a jej werdykt jest ostateczny.
6. Ocenie Komisji będą poddane w szczególności:
a) nowatorski charakter problemu badawczego z zakresu nauk farmaceutycznych,
b) wysoki poziom naukowy badań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – w zakresie
m.in. syntezy, analizy, opracowań preformulacyjnych formy leku, biotechnologii, biologii
molekularnej, genetyki,
c) aplikacyjny charakter osiągnięć naukowych przedstawionych w pracy doktorskiej.
§ 4. Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna następujące Nagrody:
a) I miejsce i Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych - dla autora pracy doktorskiej, która uzyskała
pierwsze miejsce w Konkursie. Nagrodą jest Grant - staż naukowy w Firmie Gedeon Richter
Polska Sp. z o.o. oraz nagroda finansowa dla Laureata w wysokości 15 000 zł.
b) II miejsce w Konkursie o Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych - dla autora pracy doktorskiej,
która uzyskała drugie miejsce w Konkursie. Nagrodą jest nagroda finansowa dla Laureata w
wysokości 10 000 zł.
c) III miejsce w Konkursie o Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych – dla autora pracy doktorskiej,
która uzyskała trzecie miejsce w Konkursie. Nagrodą jest nagroda finansowa dla Laureata w
wysokości 5 000 zł.
d) Medale „Scientia nobilitat”: złoty, srebrny, brązowy dla Wydziałów Farmaceutycznych, które
zgłosiły nagrodzone prace doktorskie.
2. Każda z nagród finansowych wymienionych w § 1 a-c zostanie powiększona o dodatkową kwotę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość podatku dochodowego należnego w związku
z uzyskaniem przychodu (nagród) przez Laureatów. Kwota ta zostanie potrącona przez
Organizatora Konkursu w dniu wypłaty nagród i rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi w tym zakresie.
3. Nagrody finansowe zostaną wypłacone Laureatom przez Organizatora przelewem w ciągu 3 dni
roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu pod warunkiem dostarczenia przez Laureata
danych niezbędnych do wykonania przelewu.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I miejsca.
5. W przypadku, gdy Laureat odmówi przyjęcia stażu naukowego, staż ten zostanie zaproponowany
Laureatowi, który zajął kolejne miejsce.
6. Jeśli żaden z Laureatów Konkursu nie przyjmie stażu, staż nie odbędzie się.
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§ 5. Staż
1. Umowa w zakresie odbycia stażu zostanie podpisana przez Partnera Konkursu z Laureatem
Konkursu w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Staż naukowy odbędzie się w siedzibie Partnera Konkursu, tj. w siedzibie Gedeon Richter Polska
Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.
3. Staż naukowy jest płatny. Szczegółowe warunki stażu zostaną określone w umowie, o której
mowa w punkcie 1.
4. Laureat odbędzie staż w terminie uzgodnionym z Partnerem Konkursu - Firmą Gedeon Richter
Polska Sp. z o.o.. Staż odbędzie się nie później niż do końca roku kalendarzowego (2015 r.).
5. Staż naukowy będzie trwał nieprzerwanie 1 - 3 miesiące (zgodnie z decyzją Laureata).
6. Partner Konkursu zapewni podczas odbywania stażu:
a) bezpłatne zakwaterowanie,
b) opiekuna stażu.
§ 6. Postanowienia dodatkowe
1. Praca doktorska może być zgłoszona do Konkursu tylko raz.
2. Formalne zgłoszenie do Konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody.
3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie kandydaci akceptują zasady zawarte w niniejszym
Regulaminie.
4. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu na warunkach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002,
Nr 101, poz. 926).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu
do danych, prawo ich poprawiania i usuwania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
7. Informacje o Konkursie publikowane będą do powszechnej wiadomości.
8. Treść Regulaminu będzie udostępniona przez okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej pod adresem: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu
przy realizacji kolejnych edycji Konkursu, o czym poinformuje na stronie internetowej
www.lidernaukfarmaceutycznych.pl.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania Konkursu jeśli liczba zgłoszonych
prac będzie mniejsza niż 6.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny,
a także zmiany terminu jego przeprowadzenia.
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