
Regulamin Nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę oryginalną w zakresie 

genetyki opublikowane w danym roku 

 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację oryginalną z zakresu genetyki 

opublikowaną w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu. 

2. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: 

a) genetyka człowieka 

b) genetyka mikroorganizmów 

c) genetyka roślin 

d) genetyka sądowa 

e) genetyka zwierząt 

3. Zgłoszenie do Nagrody może być złożone przez każdego członka Polskiego Towarzystwa 

Genetycznego (PTG) w terminie ustalonym każdorazowo w komunikacie Zarządu Głównego 

PTG oraz w sposób określony w tym komunikacie. Dopuszczalne są auto-zgłoszenia przez 

kandydatów do Nagrody. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) dane bibliograficzne publikacji: listę autorów, rok wydania w ostatecznej wersji (NIE w 

formie wydania internetowego „Ahead of print”, ani NIE rok przyjęcia do druku – do 

konkursu będą dopuszczone tylko te publikacje, które ukazały się w ostatecznej formie w 

roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu), tytuł pracy, nazwa czasopisma, numer 

woluminu, numery stron albo numer artykułu; 

b) kopię zgłaszanej publikacji; 

c) krótkie (do 300 słów) uzasadnienie znaczenia zgłaszanej pracy dla rozwoju genetyki (NIE 

powinno być to streszczenie pracy, ale wskazanie dlaczego jest ona naukowo ważna); 

d) wskazanie jednego wiodącego autora publikacji; 

e) wskazanie którzy autorzy zgłaszanej publikacji są członkami PTG, potwierdzone przez 

Przewodniczącego odpowiedniego Oddziału PTG. 

5. Nagrody mogą być przyznane jedynie członkom PTG, którzy są autorami zgłoszonych 

publikacji. 

6. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Nagród PTG (zwaną 

dalej Komisją). 

7. Komisja ustala każdorazowo szczegóły procesu wyłaniania laureatów, biorąc pod uwagę 

liczbę zgłoszonych publikacji, ich poziom merytoryczny, różnorodność tematyczną i inne 

istotne w procesie oceny kryteria, ustalone przez Komisję. 

8. Komisja może wnioskować o przyznanie w każdej z kategorii wymienionych w punkcie 2 

Nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W uzasadnionych przypadkach, Komisja 

może wnioskować o przyznanie nagród równorzędnych albo o nie przyznanie Nagrody w 

danej kategorii. 

9. Nagroda pierwszego stopnia obejmuje dyplom(y) dla wszystkich autorów publikacji będących 

członkami PTG oraz zwolnienie wskazanego w punkcie 4d autora publikacji z opłaty za udział 

w najbliższym kongresie PTG. Nagrody drugiego i trzeciego stopnia obejmują odpowiednie 

dyplomy dla wszystkich autorów publikacji będących członkami PTG. 

10. Ostateczne decyzje w sprawie przyznania Nagród podejmuje Zarząd Główny PTG. 

 

 

 

 



Regulamin Nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą rozprawę doktorską w 

zakresie genetyki, na podstawie której został nadany stopień doktora w danym roku 

 

1. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepsze rozprawy doktorskie z zakresu genetyki, na 

podstawie których zostały nadane stopnie doktora w roku poprzedzającym przyznanie 

Nagrody. 

2. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: 

a) genetyka człowieka 

b) genetyka mikroorganizmów 

c) genetyka roślin 

d) genetyka sądowa 

e) genetyka zwierząt 

3. Zgłoszenie do Nagrody może być złożone przez każdego członka Polskiego Towarzystwa 

Genetycznego (PTG) w terminie ustalonym każdorazowo w komunikacie Zarządu Głównego 

PTG oraz w sposób określony w tym komunikacie. Dopuszczalne są auto-zgłoszenia przez 

kandydatów do Nagrody. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) dane o rozprawie doktorskiej: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora, rok 

nadania stopnia doktora (NIE rok złożenia rozprawy ani NIE rok obrony przed komisją 

doktorską  – do konkursu będą dopuszczone tylko te rozprawy, na postawie których 

zostały nadane stopnie doktora w roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu), tytuł 

pracy, nazwę podmiotu doktoryzującego; 

b) kopię zgłaszanej rozprawy doktorskiej; 

c) krótkie (do 300 słów) uzasadnienie znaczenia zgłaszanej rozprawy dla rozwoju genetyki 

(NIE powinno być to streszczenie pracy, ale wskazanie dlaczego jest ona naukowo 

ważna); 

d) recenzje uzyskane w toku postępowania doktorskiego; 

e) informację czy rozprawa została wyróżniona; 

f) potwierdzenie, że autor zgłaszanej rozprawy jest członkiem PTG, wystawione przez 

Przewodniczącego odpowiedniego Oddziału PTG. 

5. Nagrody mogą być przyznane jedynie członkom PTG, którzy są autorami zgłoszonych 

rozpraw. 

6. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Nagród PTG (zwaną 

dalej Komisją). 

7. Komisja ustala każdorazowo szczegóły procesu wyłaniania laureatów, biorąc pod uwagę 

liczbę zgłoszonych rozpraw doktorskich, ich poziom merytoryczny, różnorodność tematyczną 

i inne istotne w procesie oceny kryteria, ustalone przez Komisję. 

8. Komisja może wnioskować o przyznanie w każdej z kategorii wymienionych w punkcie 2 

Nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W uzasadnionych przypadkach, Komisja 

może wnioskować o przyznanie nagród równorzędnych albo o nie przyznanie Nagrody w 

danej kategorii. 

9. Nagroda pierwszego stopnia obejmuje dyplom oraz zwolnienie laureata z opłaty za udział w 

najbliższym kongresie PTG. Nagrody drugiego i trzeciego stopnia obejmują odpowiednie 

dyplomy. 

10. Ostateczne decyzje w sprawie przyznania Nagród podejmuje Zarząd Główny PTG. 

 



Regulamin Nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszy cykl publikacji w zakresie 

genetyki, które ukazały się w okresie ostatnich czterech lat przed kongresem PTG 

 

1. Nagroda przyznawana jest co cztery lata, w roku, w którym odbywa się kongres PTG, za cykl 

najlepszych publikacji zakresu genetyki, opublikowanych w okresie ostatnich czterech lat 

przed rokiem poprzedzającym ogłoszenie konkursu. 

2. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: 

a) genetyka człowieka 

b) genetyka mikroorganizmów 

c) genetyka roślin 

d) genetyka sądowa 

e) genetyka zwierząt 

3. Zgłoszenie do Nagrody może być złożone przez każdego członka Polskiego Towarzystwa 

Genetycznego (PTG) w terminie ustalonym każdorazowo w komunikacie Zarządu Głównego 

PTG oraz w sposób określony w tym komunikacie. Dopuszczalne są auto-zgłoszenia przez 

kandydatów do Nagrody.  

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) tytuł cyklu publikacji; 

b) dane bibliograficzne każdej z publikacji wchodzącej w skład cyklu: listę autorów, rok 

wydania w ostatecznej wersji (NIE w formie wydania internetowego „Ahead of print”, ani 

NIE rok przyjęcia do druku – do konkursu będą dopuszczone tylko te publikacje, które 

ukazały się w ostatecznej formie w przeciągu czterech lat poprzedzających rok przyznania 

Nagrody), tytuł pracy, nazwę czasopisma, numer woluminu, numery stron albo numer 

artykułu (w skład cyklu mogą wchodzić publikacje nagrodzone przez PTG jako najlepsze 

prace opublikowane w danym roku); 

c) kopie wszystkich publikacji wchodzących w skład cyklu; 

d) krótkie (do 300 słów) uzasadnienie znaczenia zgłaszanego cyklu dla rozwoju genetyki; 

e) wskazanie wiodącego autora cyklu publikacji; 

f) wskazanie którzy autorzy zgłaszanego cyklu publikacji są członkami PTG, potwierdzone 

przez Przewodniczącego odpowiedniego Oddziału PTG. 

5. Nagrody mogą być przyznane jedynie członkom PTG, którzy są autorami cyklu zgłoszonych 

publikacji. 

6. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Nagród PTG (zwaną 

dalej Komisją). 

7. Komisja ustala każdorazowo szczegóły procesu wyłaniania laureatów, biorąc pod uwagę 

liczbę zgłoszonych cykli publikacji, ich poziom merytoryczny, różnorodność tematyczną i inne 

istotne w procesie oceny kryteria, ustalone przez Komisję. 

8. Komisja może wnioskować o przyznanie w każdej z kategorii wymienionych w punkcie 2 

Nagród pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W uzasadnionych przypadkach, Komisja 

może wnioskować o przyznanie nagród równorzędnych albo o nie przyznanie Nagrody w 

danej kategorii. 

9. Nagroda pierwszego stopnia obejmuje dyplom(y) dla wszystkich autorów cyklu publikacji 

będących członkami PTG, zwolnienie wskazanego w punkcie 4e autora publikacji z opłaty za 

udział w najbliższym kongresie PTG oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu na tym 

kongresie. Nagrody drugiego i trzeciego stopnia obejmują odpowiednie dyplomy dla 

wszystkich autorów publikacji wchodzących w skład cyklu, będących członkami PTG. 

10. Ostateczne decyzje w sprawie przyznania Nagród podejmuje Zarząd Główny PTG. 


