Załącznik do uchwały Zgromadzenia Ogólnego PTKM Nr 1/2018 z dnia 29.06.2018 roku

Regulamin
Nagrody Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce
uchwalony przez Zgromadzenie Ogólnego PTKM w dniu 29 czerwca 2018 roku
Na podstawie §7 ust. d. i §14 ust. a. Statutu PTKM uchwala się co następuje:
§1
(informacje ogólne)
1. PTKM przyznaje nagrodę dla kobiet z osiągnięcia badawcze w dziedzinie badań
matematycznych.
Nagroda ma formę pieniężną oraz zaproszenia do wygłoszenia wykładu plenarnego na
cyklicznej konferencji PTKM.
2. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w ust.1 jest dorobek badawczy z dowolnej
dziedziny matematyki opublikowany w formie prac naukowych lub książek.
3. Laureatki nagrody, o której mowa w ust.1 wskazuje jury nagrody.
4. Dyplom nagrody jest wręczany przed wykładem laureatki na cyklicznej konferencji PTKM.
Wzór dyplomu ustala Zarząd Główny PTKM.
5. Wysokość nagrody pieniężnej PTKM podawana jest każdorazowo w ogłoszeniu danej
edycji.

§2
(jury)
1. Jury Nagrody PTKM powołuje Zgromadzenie Ogólne PTKM na wniosek Zarządu
Głównego PTKM.
2. Kadencja jury nagrody, o której mowa w §1 ust.1 trwa cztery lata i rozpoczyna się 1
września roku n i kończy 30 sierpnia roku n+4, n ≥ 2018.
3. Powołuje się pięcioosobowe jury Nagrody PTKM.
4. Przewodniczącego jury powołuje Zarząd Główny PTKM spośród członków jury.
5. W posiedzeniach jury ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym prezes PTKM lub
wskazany przez niego wiceprezes.
6. Posiedzenie jury zwołuje jego przewodniczący w ostatnim kwartale roku, w którym
ogłoszona została edycja konkursu o Nagrodę PTKM. Uchwały jury zapadają bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 31 stycznia roku następującego po ogłoszeniu
edycji.
8. Obrady jury są poufne.

§3
(uprawnieni do udziału w konkursie)
1. Do nagrody wymienionej w §1 ust.1, mogą kandydować wyłącznie kobiety, obywatelki
polskie lub nieposiadające obywatelstwa polskiego, ale zamieszkałe na stałe w Polsce.
2. Kandydatki powinny posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk matematycznych.
3. Do nagrody wymienionej w §1 ust.1 mogą kandydować kobiety, które w roku, za który
przyznawana jest nagroda mają co najmniej 35 lat i nie więcej niż 45 lat. Przy czym pod
uwagę brane są roczniki urodzenia, a nie dokładne daty (dd-mm-rrrr).
§4
(składanie wniosków)
1. Konkurs, o nagrodę, o której mowa w §1 ust.1 ogłaszany jest corocznie.
2. W każdej edycji przyznawana jest jedna nagroda.
3. Konkurs o Nagrodę PTKM ogłasza Zarząd Główny PTKM w marcu każdego roku,
rozsyłając informację do instytutów badawczych i wydziałów oraz instytutów
matematycznych
w
uczelniach
oraz
wywieszając
ogłoszenie
w
portalu
https://ptkwm.org.pl/pl/
4. Do ogłoszenia Zarząd Główny PTM dołącza wzór wniosku.
5. Wnioski o nagrody są przesyłane do Zarządu Głównego PTKM nie później niż do końca
września roku, w którym ogłoszona została edycja.
6. Wnioski o nagrody mogą składać:
a) instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych
b) co najmniej pięcioosobowe grupy matematyków o znaczącym dorobku naukowym.
7. Wymagana jest zgoda kandydatki na zgłoszenie jej do konkursu.
8. Podstawą przyznania nagrody, o której mowa w §1 ust.1 mogą być:
a. monografia opublikowana w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i
w roku ogłoszenia konkursu
lub/i
b. minimum 5 prac opublikowanych w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia
konkursu i w roku ogłoszenia konkursu; prace powinny być opublikowane w uznanych
czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub co najmniej w czasopismach z numerem
DOI.

§5
(decyzje i uzasadnienia)
1. Decyzję i uzasadnienie werdyktu przewodniczący jury przekazuje niezwłocznie do Zarządu
Głównego PTKM drogą mailową . Podpisany protokół jury w wersji papierowej
przewodniczący bądź sekretarz jury przesyła na adres Zarządu Głównego PTKM w ciągu
tygodnia od daty posiedzenia jury.
2. O przyznaniu nagrody informuje laureatkę drogą elektroniczną prezes PTKM.
3. Werdykt jury ogłaszany jest na portalu PTKM.

