Regulamin przyznawania Nagród za Publikacje
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

§1
Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) przyznaje
za okres czterech (a) oraz dwóch (b i c) lat kalendarzowych poprzedzających rok
Zjazdu PTNT:
a. Jedną nagrodę za cykl publikacji
b. Jedną do trzech nagród za publikacje
c. Jedną do trzech nagród za publikację dla młodego badacza
Nagrody przyznawane są za publikacje naukowe dotyczące nadciśnienia tętniczego.

§2
Zarząd Główny PTNT biorąc pod uwagę sytuację finansową PTNT w drodze uchwały
określa wartość finansową nagród wymienionych w § 1 pkt a-c oraz liczbę nagród
wymienionych w § 1 pkt b. O podziale nagrody decydują członkowie nagrodzonego
Zespołu Autorów.

§3
Nagroda za cykl publikacji przyznawana jest Zespołowi Autorów. Cykl publikacji
obejmuje co najmniej dwie publikacje o wspólnej tematyce. Jedna z osób
kandydujących do nagrody musi być współautorem wszystkich tych prac, a każda z
pozostałych współautorem co najmniej połowy przedstawionych prac. Skład zespołu
kandydującego do Nagrody określony jest przez Autorów w zgłoszeniu. Nagroda

może być przyznana jednemu Autorowi, o ile jest on jedynym autorem prac
włączonych do cyklu publikacji z afiliacją polskiego ośrodka. Prace włączone do cyklu
publikacji mogą pochodzić z polskich lub zagranicznych ośrodków i muszą spełniać
łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:
1. pełnotekstowe prace oryginalne, z wyłączeniem listów do redakcji,
2. prace zostały opublikowane w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
o przyznanie Nagrody. Za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie
pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub opublikowanie w
formie elektronicznej z przyznaniem numeru DOI, o roku publikacji decyduje data
przyznania numeru DOI,
3. pierwszym autorem pracy, lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób
kandydujących do nagrody, członek PTNT z opłaconą składką za bieżący rok, z
afiliacją polskiego ośrodka.
4. wszyscy członkowie zespołu kandydującego do Nagrody są członkami PTNT z
opłaconą składką za bieżący rok i podają afiliację polskiego ośrodka.
Publikacja, na podstawie której Autorzy otrzymali wcześniejszej Nagrodę za
Publikację PTNT, nie może zostać zgłoszona jako składowa cyklu publikacji.
§4
Nagroda za publikację przyznawana jest pierwszemu Autorowi za znaczącą
publikację naukową opublikowaną w czasopiśmie medycznym, która spełnia
wszystkie niżej wymienione kryteria:
1. pełnotekstowa praca oryginalna, z wyłączeniem listów do redakcji,
2. praca została opublikowana w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
o przyznanie Nagrody. Za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu,
numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub opublikowanie w formie
elektronicznej z przyznaniem numeru DOI, o roku publikacji decyduje data
przyznania numeru DOI,
3. pierwszym autorem pracy jest członek PTNT z opłaconą składką za bieżący rok, z
afiliacją polskiego ośrodka.
Publikacja zgłoszona do Nagrody za publikację nie może być zgłoszona jako
składowa do Nagrody za cykl publikacji.

§5
Nagroda za publikację dla młodego badacza przyznawana jest Autorowi, który 35.
rok życia ukończył w roku opublikowania pracy zgłaszanej do Nagrody lub później,
pierwszemu autorowi znaczącej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie
medycznym, która spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria :
1. pełnotekstowa praca oryginalna, z wyłączeniem listów do redakcji,
2. praca została opublikowana w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
o przyznanie Nagrody. Za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu,
numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub opublikowanie w formie
elektronicznej z przyznaniem numeru DOI, o roku publikacji decyduje data
przyznania numeru DOI,
3. pierwszy autor pracy jest członkiem PTNT z opłaconą składką za bieżący rok, z
afiliacją polskiego ośrodka.
Zgłoszenie publikacji do Nagrody za publikację lub Nagrody za cykl publikacji nie
wyklucza zgłoszenia jej do Nagrody za publikację dla młodego badacza.

§6
Za ostateczny termin zgłaszania kandydatur przyjmuje się 31 marca w roku Zjazdu
PTNT. Komisja Nagród podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród wymienionych w §1
pkt a-c na podstawie wykładników oddziaływania pracy (IF czasopisma), oceny
oryginalności pracy, znaczenia pracy dla poszerzenia wiedzy o nadciśnieniu
tętniczym, a dla pracy o tematyce klinicznej również możliwości zastosowania jej
wyników w codziennej praktyce, Przewodniczący Komisji Nagród przedstawia
Zarządowi Głównemu PTNT wyniki obrad Komisji Nagród najpóźniej do 31 maja w
roku Zjazdu PTNT.. Nagrody wręczane są podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego.

§7

Nagrodę może otrzymać członek Komisji Nagród PTNT lub pracownik naukowy
zatrudniony w klinice/zakładzie kierowanym przez członka Komisji. Członek Komisji
nie bierze udziału w głosowaniu nad przyznaniem Nagrody jemu lub kandydatowi
pochodzącemu

z

jednostki

organizacyjnej

kierowanej

przez

§8
Uzyskanie innej nagrody nie wyklucza ubiegania się o nagrodę PTNT.

niego.

