Број:
Датум:
На основу члана 2. Правилника о критеријумима и поступку за доделу годишње
награде ''Најбољи млади научник'' Природно-математичког факултета, Природноматематички факултет објављује

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА
ГОДИШЊУ НАГРАДУ ''НАЈБОЉИ МЛАДИ НАУЧНИК''
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

Природно-математички факултет позива све заинтересоване да поднесу пријаве
за доделу годишње награде ''Најбољи млади научник'' Природно-математичког
факултета Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет), која се додељује
поводом обележавања дана Факултета, 22. маја, за изузетне резултате у области науке и
истраживачког рада кандидата у претходној календарској години.
Награду чине Плакета и новчани део награде.
Новчани део награде додељује се у сврху научног усавршавања односно учешћа на
научним конференцијама у земљи или иностранству, по избору добитника, у износу до
500 евра у динарској протитввредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
доделе награде.


Услови за конкурисање:

Кандидати за Награду морају да испуне следеће услове:
-

да су у радном односу на Факултету
да имају звање доктора наука
да од датума одбране доктората није прошло више од 5 календарских година
(односно да је докторат одбрањен након 01.01.2012. године)
да даном истека рока за конкурисање нису навршили 35 година живота
да имају картон у CRIS бази
да претходно нису били добитници ове Награде.


Критеријуми и и поступак избора добитника

Критеријум за доделу награде је научно-истраживачки допринос кандидата у
последњих 5 календарских година (посебно у години за коју се награда додељује).

-

Оцена научно-истраживачког доприноса кандидата обухвата:
број радова по категоријама (извор CRIS база) и индекс компетентности
индекс цитираности – хетероцитати (извор SCOPUS)
Хиршов индекс (са хетероцитатима, извор SCOPUS)
награде односно признања добијених у току научноистраживачког рада.
При оцењивању у обзир се узимају специфичности научних области кандидата.

Комисија за оцену квалитета истраживачког рада врши избор између кандидата
на основу критеријума из члана 7. овог Правилника и даје предлог декану Факултета, који
доноси коначну одлуку о избору добитника награде.
Уколико Комисија утврди да нема кандидата који заслужује награду, награда се
неће доделити.


Поступак пријављивања кандидата:

Статус кандидата стиче се подношењем индивидуалне пријаве.
Пријава се подноси на Обрасцу који прописује Факултет, и садржи:
-

личне и опште податке о кандидату
образложење предлога са подацима о оствареним резултатима рада и
усавршавања
списак награда односно признања добијених у току научноистраживачког рада
кандидата.
Образац пријаве може се преузети на интернет презентацији Факултета.
Уз Образац пријаве прилажу се копије добијених награда и признања.


Рок и начин подношења пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања позива, односно од 14. 28. априла 2017. године.
Пријаве са прилозима подносе се на писарници Факултета или путем поште на
адресу:
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 3
21000 Нови Сад
Са напоменом: ''За награду: Најбољи млади научник''
Контак: др Срђан Рончевић, ванредни професор, продекан за науку, међународну сарадњу
и развој, телефон: 021/485-2703, е-mail: nauka@pmf.uns.ac.rs.

ДЕКАН
Природно-математичког факултета
Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

