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Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Szanowny Panie Rektorze, 

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane 
jest przyznanie Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską 
z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej. Nagroda jest przyznawana corocznie. 

Wnioski o przyznanie Nagrody im. Jana Steffena mogą zgłaszać: 
1) co najmniej trzech członków Wydziału Nauk Medycznych PAN, 
2) dyrektorzy instytutów Wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie opinii Rady 

Naukowej, 
3) przewodniczący komitetów naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie 

opinii komitetu, 
4) dyrektorzy instytutów naukowych spoza PAN na podstawie opinii Rady Naukowej 
5) rektorzy wyższych uczelni na podstawie opinii rad wydziałów. 

Wnioski powinny być przesłane do Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych PAN i zawierać 
następującą dokumentację: 
- jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej, 
- postanowienie rady naukowej lub rady wydziału o wyróżnieniu rozprawy, 
- odbitki publikacji, 
- dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej, 
- opinia o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających, wymienionych w rozdz.II 

§ 2 ust.1 Regulaminu nagrody, 
- oświadczenie autora, zawierające informację, że rozprawa doktorska nie była nagrodzona, 

z wyjątkiem premii lub nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą. 

Rozprawa doktorska zgłoszona do Nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN powinna 
pochodzić z okresu ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora. 

Nieprzekraczalny termin nadesłania do Wydziału Nauk Medycznych PAN wniosków o Nagrodę 
Naukową im. Jana Steffena upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku.  

Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie dostępnym na 
stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk: www.pan.pl Serwis Instytucjonalny -->Instytucja 
--> Wydziały—> Wydział \/--> Regulaminy- Regulamin Nagrody Naukowej im. Jana Steffena. 

Z wyrazami szacunku, 

Prof. dr old Ruzyłło 
Dziekan 
Wydziału V Nauk Medycznych PAN 

Załącznik: Regulamin Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN 

wydzial_5(Opan.pl 1 +48 22 182 60 501 +48 22 182 60 56 
PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 



5 3 

Wręczenie nagrody odbywa się na posiedzeniu Zespołu Doradczego Dziekana Wydziału. 

§ 4 

Dokumentacja nagrodzonych prac przechowywana jest w aktach Wydziału. 
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O przyznanej Nagrodzie Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN 
informowani są: autor rozprawy, promotor, sponsor, wnioskodawcy, instytucja 
zatrudniająca autora rozprawy oraz środki masowego przekazu. 

Informacja o przyznanej nagrodzie jest publikowana w Annual Report, a także na stronach 
internetowych PAN. 

Prof. dr hab. Witold Rutyllo 
Dziekan 

Wydziału Nauk Medycznych PAN 

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. 
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1. Wnioski o przyznanie nagrody powinny być przesłane do Dziekana Wydziału Nauk 
Medycznych PAN i zawierać następującą dokumentację: 

- jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej; 
- postanowienie rady naukowej lub rady wydziału o wyróżnieniu rozprawy; 
- odbitki publikacji; 
- dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej; 
- opinia o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających, wymienionych 

w rozdz. II § 2 ust.1; 
- oświadczenie autora, zawierające informację, że rozprawa nie była nagrodzona, 

z wyjątkiem premii lub nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą; 
- w przypadku publikacji z kilkoma autorami doktorant winien złożyć poświadczone 

przez promotora oświadczenie precyzujące jego udział w wykonaniu badań i 
publikacji. 

2. Wnioski nadesłane z niepalną dokumentacją lub po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Rozdział III 

§ 1 

1. Wnioski o nagrodę rozpatruje pięcioosobowa Komisja Nagrody im. Jana Steffena, 
powoływana przez zebranie plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN. W skład 
Komisji wchodzi: czterech członków Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz dyrektor 
lub zastępca dyrektora do spraw naukowych Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. 

2. Przewodniczącego Komisji wyznacza zebranie plenarne Wydziału, spośród wybranych 
członków Komisji. 

3. Do zadań Komisji należy: 

- ustalenie, czy wnioski odpowiadają wymogom Regulaminu Nagrody; 
- Przewodniczący Komisji dzieli wnioski pomiędzy członków Komisji z prośbą o ich 

ocenę; 
- Komisja po zapoznaniu się z ocenami i dyskusji, w glosowaniu tajnym, wybiera 

najwyżej ocenioną rozprawę; 
- Przewodniczący Komisji przedstawia na zebraniu plenarnym Wydziału sprawozdanie 
z pracy Komisji oraz vvniosek przedstawiający najlepszego kandydata do nagrody. 

4. Posiedzenie Komisji może być uznane za ważne, jeśli będzie w nim uczestniczyć 
przynajmniej dwóch członków Wydziału i dyrektor lub zastępca ds. naukowych 
Centrum Onkologii — Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie. 

5. W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć przedstawiciel fundatora nagrody 
w charakterze obserwatora. 

§ 2 

Nagrodę przyznaje zebranie plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN w glosowaniu 
tajnym. 



REGULAMIN 

Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN 

Rozdział I 
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1 Wydział Nauk Medycznych PAN przyznaje coroczną Nagrodę Naukową im. Jana 
Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub 
klinicznej. 
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1.Fundatorem nagrody jest Now Technologies Enterprise sp, z o.o.; ul. Serocka 8/3, 
04-333 Warszawa (Umowa sponsorska PAN/201/l 1-V zawarta w Warszawie 
dn. 23 września 2011 r.) 

2. Wysokość nagrody wynosi 1.000,00 EURO, pomniejszona 023% podatek VAT. 

3 
1. Nagroda jest przeznaczona dla obywateli polskich do 35 roku życia. 

2. Kryteria, jakim powinny odpowiadać zgłaszane rozprawy do nagrody oraz termin 
i sposób składania wniosków będą podawane do wiadomości uprawnionym do ich 
Zgłaszania oraz w witrynie internetowej Wydziału. 

3. Termin nadsyłania wniosków o nagrodę wyznacza corocznie Wydział. 

Rozdział II 
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1. Nagroda Naukowa im. Jana Steffena, zwana dalej nagrodą, została utworzona 
uchwałą zebrania plenarnego Wydziału Nauk Medycznych PAN w dniu 7 kwietnia 
2011 r. 

2. Nagroda, wraz ze specjalnym dyplomem, może być przyznana w okresie dwóch lat od 
chwili uzyskania stopnia doktora. 

3. Nagroda jest przyznawana za rozprawę doktorską, która została obroniona w Polsce 
„ wyróżniona w dwóch recenzjach. Wyniki rozprawy powinny być ogłoszone drukiem w 
czasopismach o wysokiej randze naukowej w ciąOu dwóch lat od chwili zakończonej 
obrony. 
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1. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać: 
- co najmniej trzech członków Wydziału Nauk Medycznych PAN; 
- dyrektorzy instytutów Wydziału Nauk Medycznych PAN, na podstawie opinii rad 
naukowych; 

- przewodniczący komitetów naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN, na 
podstawie opinii komitetu; 

- dyrektorzy instytutów naukowych spoza PAN na podstawie opinii rad naukowych 
- rektorzy wyższych uczelni na podstawie opinii rad wydziałów. 
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