Uchwała Zarządu Głównego PTN AIDS
z dnia 16.03.2018

§1.
Uchwala się „Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa naukowego AIDS".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 2.
Zasady nagradzania
1.

Nagrody są przyznawane za:
a) trzy publikacje w HIV & AIDS Review - dla pierwszego autora
b) prace z najwyższym Impact Factor dla pierwszego autora
c) ustną prezentacje pracy na konferencji międzynarodowej dla pierwszego lub prezentującego
autora
d) najlepszą prezentację przypadku podczas konferencji Vistula dla pierwszego autora
e) cykl prac z najwyższym sumarycznym Impact Factor
f)

najlepszy abstrakt prezentowany podczas zjazdu PTN AIDS

g) nagrody specjalne
2.

Nagroda za trzy publikacje w HIV & AIDS Review dotyczy trzech prac zaakceptowanych lub
wydrukowanych w czasopiśmie w ciągu 12 miesięcy.

3.

Nagrody za prace z najwyższym Impact Factor (§2, p. 1b) oraz za cykl prac (§2, p. 1b i 1e)
przyznaje się za prace opublikowane w ciągu 24 miesięcy, zgodnie z datą publikacji on-line lub
druku.

4.

Publikację można zgłosić do nagrodzenia jeden raz.

5.

Nagradzaniu prace z najwyższym Impact Factor (§2, p. 1b) oraz za cykl prac (§2, p. 1e) nie
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podlegają prace poglądowe, kazuistyczne, komunikaty zjazdowe, prace opublikowane w
suplementach oraz prace zlecane przez firmy farmaceutyczne dotyczące oceny leków.

6.

Artykuły opublikowane w suplementach mogą być nagrodzone pod warunkiem uzyskania od
wydawcy potwierdzenia poddania publikacji standardowej procedurze recenzji.

7.

Dla obliczeń Impact Factor przyjmuje się współczynnik dla nagradzanego roku kalendarzowego,
a jeśli nie jest on dostępny ostatnią wartość współczynnika dostępną w momencie przyznawania
nagród.

8.

W przypadku czasopism, które uzyskały Impact Factor po raz pierwszy nagrodę za publikacje
można przyznać w kolejnym roku.

9.

Za cykl publikacji (§2, p. 1e) uznaje się, co najmniej dwie prace, wszystkie prace w cyklu muszą
być opublikowane w czasopismach indeksowanych współczynnikiem Impact Factor.

10. Do nagród za ustną prezentacje pracy na konferencji międzynarodowej, prezentację przypadku
podczas konferencji Vistula (§2, p. 1c i 1d) oraz za abstrakt na zjeździe PTN AIDS (§2, p. 1f)
nominuje zarząd PTN AIDS.
11. Wysokość gratyfikacji finansowej dla poszczególnych nagród pozostaje niezmieniona.
12. Nagrody specjalne przyznaje Zarząd PTN AIDS za szczególne osiągnięcia promujące działalność
towarzystwa.
13. Nagrody za publikacje (§2, p.1a, 1b, 1e) przyznaje się wyłącznie osobom, które były członkami
PTN AIDS w roku publikacji pracy i w roku przyznania nagrody.

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
Zarząd GłównyPrezes:
www.ptnaids.pl71-455 Szczecinprof. dr hab. Miłosz Parczewski
ul. Arkońska 4
tel. 91 813 94 48, fax 91 431 65 96
email: zarzad@ptnaids.pl

tel. 91 431 62 42

