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POLSKA AKADEMIA NAUK 
ODDZIAŁ W POZNANIU
Zgłoszenie udziału w konkursie na Nagrodę Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk  za najlepszą oryginalną pracę twórczą, opublikowaną w 2020 roku, której wiodącym autorem jest doktorant z terenu Oddziału.
Obszar tematyczny, do którego zgłoszona jest  publikacja (można wybrać tylko jeden)
3. Wykształcenie
8. Pełna informacja bibliograficzna o pracy naukowej zgłoszonej do konkursu
9. Informacja naukometryczna o czasopiśmie
11. Czy kolejność współautorów publikacji
      odzwierciedla ich wkład pracy? (wiodący wkład
      pierwszego autora) 
13. Akceptuję warunki konkursu opisane w regulaminie
Załączniki (obowiązkowe):
 
- PDF publikacji (dotyczy pkt. 8), ewentualnie kopia monografii, jeśli autor nie dysponuje plikiem PDF
 
- skan oświadczenia podpisany przez autora korespondującego i promotora pracy doktorskiej o wiodącym udziale Kandydata w zgłoszonej do konkursu
 
 Podpis kandydata .............................................................................................
UWAGA:
 
1. Z regulaminem Konkursu można zapoznać się na stronie www Oddziału PAN w Poznaniu: https://poznan.pan.pl/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-konkursu_2020.pdf
 
2. Podpisany skan zgłoszenia, wraz z załącznikami, należy przesłać drogą elektroniczną, nie później niż do 12 marca 2021 r., do biura 
    Oddziału PAN w Poznaniu na adres: kamila.sobkowska@pan.pl
 
3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone do 04 czerwca 2021 r. na stronie poznan.pan.pl
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