Kandydujące prace zaopatrzone w życiorys zawodowy kandydata
przesyłane są do Sekretarza Towarzystwa zgodnie z podanymi w
regulaminach terminami.

Konkurs na najlepszą pracę doktorska
1. Konkurs jest inicjatywą Zarządu Głównego PTNch
2. Nagrodę stanowią dyplom oraz przeznaczona na ten cel suma
pieniędzy
3. Nagroda przyznawana jest co dwa lata za pracę obronioną w
ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych
4. Miejsce wykonania pracy jest dowolne a promotorem pracy i
kandydatem do nagrody muszą być członkowie PTNch
wypełniający swoje statutowe obowiązki
5. Prace ocenia i do nagrody przedstawia 3-osobowy zespół –
Komisja Konkursowa Nagrody PTNch – wybierany przez
Zarząd Główny, do czasu zatwierdzenia przez Zarząd ustalenia
Komisji są poufne
6. Kandydujące prace doktorskie zaopatrzone w życiorys
kandydata przesyłane są do Sekretarza Towarzystwa do dnia 28
lutego
7. Komisja dokonuje wyboru najlepszej pracy do dnia 30 kwietnia
8. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny PTNch na najbliższym
posiedzeniu opierając się o protokół Komisji

Konkurs na najlepszą publikację o tematyce neurochirurgicznej
1. Konkurs jest wspólną inicjatywą Zarządu Głównego PTNch i Firmy
Bayer
2. Przedmiotem
konkursu
mają
być
publikacje
o
tematyce
neurochirurgicznej będące artykułami, pozycjami zwartymi lub
rozdziałami w pozycjach zwartych
3. Konkurs ma mieć charakter cykliczny i dotyczyć publikacji ogłoszonych
w poprzednim roku kalendarzowym
4. W konkursie mogą brać udział członkowie PTNch wypełniający swoje
statutowe obowiązki
5. Laureatami poszczególnych edycji konkursu mają być pierwsi autorzy
zwycięskich prac
6. Czas zgłaszania publikacji do poszczególnych edycji konkursu ma
przypadać na okres między 01 stycznia a 30 czerwca
7. Rozstrzygnięcia konkursu są dokonywane przez Komisję Nauki PTNch i
zatwierdzane przez Zarząd Główny PTNch do 30 września
8. Nagrodą za zwycięstwo ma być dyplom i kwota wysokości 5 000 PLN
netto
Uroczyste wręczenie dyplomu i przekazanie kwoty na rachunek bankowy
zwycięzcy ma następować w okresie między 01 października a 31 grudnia

Konkurs na najlepsze opracowanie naukowe o tematyce
neurochirurgicznej
1.WSTĘP
Konkurs jest wspólną inicjatywą Zarządu Głównego PTNch i firmy
Aesculap-Chifa Sp. z o.o., reprezentanta firmy B BRAUN.
Sponsorem nagród jest firma Aesculap-Chifa Sp. z o.o.
2. CELE KONKURSU
• wkład w rozwój badań w dziedzinie schorzeń związanych z problematyką
neurochirurgiczną
• wspieranie młodych naukowców
3. PRZEWIDYWANE NAGRODY.
Nagrody pieniężne zostaną przyznane przez Jury dla 2 najlepszych prac
naukowych
Za zajęcie I-go miejsca
Za zajęcie II-go miejsca

2 000 EUR
1 000 EUR

4. ZASADY, TERMINY I SCHEMAT PRZEPROWADZENIA
KONKURSU
Konkurs będzie miał charakter cykliczny i będzie się odbywał w systemie
rocznym. Nadsyłanie prac wraz z formularzami zgłoszeniowymi będzie
następowało między 1 stycznia a 30 września każdego roku. W okresie między
1 października a 31 grudnia będzie dokonywana ocena prac. Ogłoszenie

wyników i oficjalne wręczenie nagród będzie następowało w czasie najbliższego
sympozjum PTNCH.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą uczestniczyć badacze, którzy nie przekroczyli 40 roku
życia.
Warunkiem uczestnictwa jest członkostwo w Polskim Towarzystwie
Neurochirurgów i wypełnianie statutowych obowiązków
Dopuszcza się prace zbiorowe, ale każda z nich musi być firmowana przez jedną
osobę, która ponosi pełną odpowiedzialność za przedstawioną pracę.
Firma Aesculap-Chifa Sp. z o.o. uzyskuje dostęp do jej treści zgodnie z
zasadami cytowania publikacji naukowych.
6. CHARAKTER PRAC
Projekty powinny odpowiadać następującym warunkom:
• prace oryginalne z dziedziny badań w neurochirurgii przyjęte do
publikacji w ciągu 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do nagrody
• praca powinna być zgłoszona przez pierwszego autora, nawet jeśli jest to
praca zbiorowa
• zgłoszone prace powinny odpowiadać międzynarodowym standardom,
dotyczącym przedstawienia badań klinicznych
7. KOMISJA KONKURSOWA
Komisję Konkursową stanowi Komisja Nauki i Szkolenia Polskiego
Towarzystwa Neurochirurgów. Przed ogłoszeniem, werdykt Komisji zostaje
zatwierdzony przez Zarząd Główny.

