"Nagroda za najlepszy artykuł w "Postępach Biologii Komórki"

Polskie Towarzystwo Biologii Komórki (PTBK) oraz Sponsor przyznają Nagrodę za
najlepszy artykuł opublikowany w kwartalniku "Postępy Biologii Komórki" w roku
poprzednim. Nagrodę przyznaje się za artykuł wartościowy, atrakcyjnie napisany, poprawny
pod względem redakcyjnym. Nagroda obejmuje dyplom honorowy oraz premię pieniężną.
Nagrodę wręczają Prezes PTBK oraz przedstawiciel Sponsora na Walnym Zgromadzeniu
PTBK, zebraniu Zarządu Głównego PTBK lub organizowanej przez PTBK konferencji.
REGULAMIN
nagrody za najlepszy artykuł
opublikowany w kwartalniku „Postępy Biologii Komórki”
przyznawanej od roku 2007
1. Polskie Towarzystwo Biologii Komórki oraz Sponsor przyznają Nagrodę za najlepszy artykuł
opublikowany w kwartalniku "Postępy Biologii Komórki”;
2. Nagrodę przyznaje się za artykuł wartościowy, atrakcyjnie napisany, poprawny pod względem
redakcyjnym i opublikowany w poprzednim roku kalendarzowym (począwszy od roku 2007);
3. Nagroda obejmuje:
a) dyplom honorowy
b) premię pieniężną, ufundowaną przez Sponsora;
4. Nagrodę wręczają Prezes PTBK oraz przedstawiciel Sponsora na Walnym Zgromadzeniu
PTBK, zebraniu Zarządu Głównego PTBK lub konferencji organizowanej przez PTBK.
5. Zarząd Główny powołuje każdorazowo komisję, której zadaniem jest ocena artykułów,
opublikowanych w "Postępach Biologii Komórki". Komisja składa się z co najmniej pięciu
osób. W jej skład wchodzi przewodniczący, imiennie powoływany przez Zarząd Główny.
Komisja obraduje niejawnie, a protokoły i inne materiały są przechowywane przez
Przewodniczącego Komisji.
6. Pracę Komisji inicjuje przewodniczący informując członków o proponowanym trybie pracy. W
pierwszym etapie każdy z członków typuje co najmniej trzy prace, które uznaje za najlepsze i
przekazuje informacje o nich przewodniczącemu;

W drugim etapie ocenia się prace wyróżnione przez co najmniej dwóch członków Komisji. Jeżeli
takich prac jest mniej niż trzy, wszystkie pozostałe poddaje się powtórnej ocenie. W dalszym
etapie trzy do pięciu prac poddaje Komisja ocenie punktowej w skali 1 do 10. Jeżeli ktoś z
Komisji pracuje w instytucji, z której pochodzi wyróżniona praca, to nie bierze on udziału w
punktacji; do sumy punktów otrzymanych przez daną pracę dolicza się zaś średnią
arytmetyczną sumy punktów przyznanych przez pozostałych członków Komisji;
Jeżeli dwie lub więcej prac uzyska tę samą sumę punktów, wówczas Komisja głosuje ponownie.
Prace nadesłane w formie poprawnej merytorycznie i redakcyjnie otrzymują premię punktową
równą liczbie członków Komisji;
7. Praca, która uzyska najwyższą sumę punktów zostaje wysunięta przez Komisję do nagrody, a
wniosek imienny przedstawia Zarządowi Głównemu przewodniczący Komisji;
8. W przypadku gdy wyróżniony artykuł został napisany przez kilku autorów przyznana przez
Zarząd Główny kwota nagrody dzielona jest w równych częściach między wszystkich
współautorów.
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