Број: 0601-340/2
Датум: 31.03.2016.

На основу члана 65. став 1. Статута Универзитета у Новом Саду Природноматематичког факултета, Наставно-научно веће Природно-математичког факултета на
10. седници од 31. марта 2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ''НАЈБОЉИ МЛАДИ НАУЧНИК''
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

1.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником утврђују се критеријуми и поступак за доделу годишње
награде ''Најбољи млади научник'' Природно-математичког факултета Универзитета у
Новом Саду (у даљем тексту: Факултет).
Награда ''Најбољи млади научник'' Факултета (у даљем тексту: награда) додељује
се једном у календарској години, поводом обележавања дана Факултета, 22. маја.
Члан 2.
Награда се додељује за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада
кандидата и додељује се за претходну календарску годину.
Позив за пријављивање кандидата за доделу награде Факултет објављује једном
годишње на огласним таблама свих Департмана, најмање 15 дана пре доделе Награде.
Члан 3.
Награду чине Плакета и новчани део награде.
О изгледу Плакете одлучује декан, на предлог маркетинг тима Факултета.
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.
Новчани део награде добитник може искористити у року од 12 месеци од доделе
награде, односно до 22. маја наредне године у односу на годину у којој му је награда
додељена.
2.

УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА
Члан 4.

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
да даном истека рока за конкурисање нису навршили 35 година живота
да имају картон у CRIS бази
да претходно нису били добитници ове Награде.
Члан 5.
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.
Члан 6.

Статус кандидата стиче се подношењем индивидуалне пријаве.
Пријаве са потребном документацијом подносе се писарници Факултета, у роковима
и на начин дефинисан Позивом за пријављивање кандидата.
3.

КРИТЕРИЈУМИ И И ПОСТУПАК ИЗБОРА ДОБИТНИКА
Члан 7.

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.
Члан 8.
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.

Изузетно, за посебан допринос, Комисија може предложити додељивање друге и
треће награде. Друга и трећа награда састоји се од плакете и не представља сметњу за
подношење пријаве за награду наредне календарске године.
Награду добитнику уручује декан, односно лице овлашћено од стране декана,
приликом обележавања дана Факултета.

4.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Објављивање ће се извршити на огласној табли Факултета.

ПРЕДСЕДНИК
Наставно-научног већа
Природно-математичког факултета
Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

