Regulamin
nagród specjalnych Polskiego Komitetu Geotechniki
za najlepsze prace doktorskie

§ 1. Ustanawianie nagrody
1. Nagrody specjalne Polskiego Komitetu Geotechniki za prace doktorskie mogą być
utworzone przez osoby fizyczne.
2. Nagrody specjalne mogą być przyznawane w zakresie geotechnicznych badań
laboratoryjnych i polowych, rozwiązań teoretycznych i aplikacyjnych.
3. Nie można ustanowić dwóch, konkurujących ze sobą nagród o tym samym zakresie
tematycznym.
4. W celu utworzenia nagrody specjalnej PKG należy złożyć wniosek do Zarządu PKG,
zawierający: informację o fundatorze, propozycję nazwy nagrody, wysokość nagrody,
zakres przyznawania nagrody oraz zobowiązanie do wstępnego wpłacenia na specjalne
konto PKG co najmniej dziesięciokrotnej wartości proponowanej nagrody.
5. Nagrodę specjalną PKG za pracę doktorską ustanawia uchwałą Zarząd PKG z podaniem
nazwy, zakresu i wysokości przyznawanej nagrody.
6. Wysokość dorocznej nagrody nie powinna być niższa niż 3000 zł.
7. Fundator nagrody uzupełnia środki na koncie specjalnym PKG w przypadku wyczerpania
wstępnie wpłaconej kwoty.
8. Wpłaty na subkonto danej nagrody specjalnej PKG mogą być dokonywane również przez
osoby trzecie lub na podstawie zapisów spadkowych.
9. Laureaci nagrody specjalnej PKG oprócz nagrody pieniężnej otrzymują dyplom
podpisany przez Prezydenta PKG. Dyplomy otrzymują również promotorzy
nagrodzonych prac doktorskich.
§ 2. Kapituła nagrody
1. Zarząd PKG zatwierdza uchwałą skład Kapituły nagrody.
2. Kapituła nagrody specjalnej PKG za pracę doktorską pracuje społecznie w składzie
co najmniej 3 osobowym.
3. Fundator nagrody może wchodzić w skład Kapituły osobiście lub wyznaczyć
reprezentującą go osobę.
4. Pozostałe osoby, wchodzące w skład Kapituły nagrody specjalnej PKG, są proponowane
przez Prezydium Zarządu PKG po uzyskaniu wstępnej zgody osoby zainteresowanej.
5. Kapituła nagrody może, po uzgodnieniu z fundatorem lub z osobami jego
reprezentującymi, złożyć wniosek do Zarządu PKG o podniesienie wartości dorocznej
nagrody.
§ 3. Przyznawanie nagrody
1.

2.
3.

Doroczną nagrodę specjalną PKG za pracę doktorską zatwierdza Zarząd PKG
na podstawie wniosku Kapituły nagrody specjalnej, złożonego najpóźniej do dnia
31 marca w roku przyznawania nagrody.
Kapituła nagrody specjalnej może w danym roku odmówić przyznania nagrody
ze względu na brak wyróżniających się prac o danym zakresie naukowym.
Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG za pracę doktorską składają do
przewodniczącego Kapituły nagrody przewodniczący Oddziałów/Podkomitetów,
najpóźniej do 31 stycznia w roku przyznawania nagrody specjalnej.

4.
5.

Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia doktora
w poprzedzającym roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda specjalna.
Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG powinny zawierać uzasadnienie
na piśmie, dane o autorze pracy (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail)
i wydziale promującym pracę, egzemplarz proponowanej do nagrody pracy,
potwierdzoną kopię uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora
oraz w przypadku wyróżnienia pracy – potwierdzoną kopię uchwały Rady Wydziału
o wyróżnieniu pracy doktorskiej, potwierdzone kopie lub oryginały recenzji pracy
doktorskiej.
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