
                 NAGRODY IV KONKURSU ZA 2005 r  
         i DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW 2006 
 
Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w dniu16.03.2006 r. 
nadesłanych zgłoszeń do nagród Fundacji za 2005 r. oraz wniosków o 
dofinansowanie wyjazdów na Konferencje naukowe i Kongresy, a takŜe posiedzenia 
konsultacyjnego poszerzonego zarządu Fundacji ze zgłoszonymi kandydatami w 
dniu 27.04.2006 r. Fundacja przyznała następujące nagrody i  dofinansowania: 
 
Nagrody po 5000 zł otrzymały następujące osoby: 
• mgr Ewa Michalak – Zakład Genetyki, Akademia Rolnicza w Poznaniu 
• dr Rafał Starzyński – Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Genetyki i Hodowli 

Zwierząt PAN w Jastrzębcu 
• mgr Agnieszka Wacławik – Zakład Mechanizmów Działania Hormonów, Instytut 

Rozrodu Zwierząt i Badań śywności PAN w Olsztynie 
Ze względu na wysoki wyrównany poziom uczestników, biorąc równieŜ pod uwagę 
niewielkie róŜnice oceny kandydatów w punktacji, postanowiono przyznać dodatkowo 
dwa wyró Ŝnienia  po 2500 zł  otrzymały je następujące osoby: 
• dr Grzegorz Durło – Wydział Leśny Akademia Rolnicza w Krakowie 
• dr Izabela Wocławek – Potocka – Zakład Immunologii Rozrodu Bydła, Instytut 

Rozrodu Zwierząt i Badań śywności PAN w Olsztynie 
Wręczenie nagród oraz prezentacje nagrodzonych odbyły się w Pałacu Kultury i 
Nauki na otwartym posiedzeniu Fundacji w dniu 15 listopada 2006 r. 
 
Wyjazdy na Kongresy 
Mając na uwadze ograniczone środki płatnicze Fundacji dofinansowano w zasadzie 
koszty przejazdu, które nie przekraczają w większości 1000 zł. 
Dofinansowanie udziału w roku 2006 uzyskali : 
• dr Sławomir Pietrzyk (AR w Krakowie)  - XIII World Congress on Food Science, 

Nantes – Francja 
• mgr Ewelina Warzych (AR w Poznaniu) - 22 Scientific Meeting Embryo Transfer 

Assoc – Zurych Szwajcaria 
• dr Jan Bocianowski (AR w Poznaniu)- XIII Meeting  EUCARPIA  Biometrics in 

Plant Breeding) Zagrzeb 
• dr Katarzyna Łukasik (SGGW)-  Congress Lipids Fats and Oils  for Healthier 

Future – Madryt, Hiszpania    
• dr Maciej Grzesiak ( IFR PAN w Krakowie) -5 Conference Plant and Microbe 

Adaptation  to Cold, Sallsomagiore, Włochy 
• dr Anna Jankowska i mgr Anna Kotunia (IFZiZZ w Jabłonnie) -  10 Int’l 

Symposium on Degistive Physiology in Pigs, Vejle Dania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fundacja Pro Scientia et Vita 
 

Ogłasza V KONKURS   

na 

•  nagrody naukowe za rok 2006 z zakresu nauk rolniczych, leśnych, 
weterynaryjnych i o Ŝywności-termin zgłosze ń do 28 lutego 2007 r.  

•  dofinansowanie udziału w mi ędzynarodowych kongresach  
(sympozjach) naukowych w 2007 r.-termin zgłosze ń do 31 marca 2007 r .  

Podstawowym wymogiem udziału w konkursie jest nieprzekroczony 35 rok Ŝycia oraz 
osiągnięcia badawcze i aktywna działalność w środowisku naukowym i naukowo-
technicznym.  
 
Regulamin przyznawania nagród oraz dofinansowania udziału w kongresach, terminy 
oraz wzory odpowiednich formularzy zgłosze ń, znajdują się na  stronie 
internetowej PAN – 

WWW.pan.pl  → korporacja → wydziały → wydział V → Fundacja   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wniosek 

 
o przyznanie nagrody dla młodej kadry naukowej  

Fundacji Pro Scientia et Vita Członków Wydziału Nauk Rolniczych, 
Leśnych i Weterynaryjnych PAN 

 

Osoba rekomendująca- zwierzchnik/opiekun naukowy kandydata: 

Uczelnia /Instytut ………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko:............................................................      Imię:............................................... 

Tytuł naukowy:.................................................... 

Stosunek słuŜbowy/naukowy do kandydata: 

....................................................................................................................................... 

Telefon:...............................................................      e-mail:............................................ 

 

                                                                               ..................................................... 

                                                                                            (Podpis) 

Kandydat: 

Nazwisko:...............................................................      Imię:............................................ 

Stopień naukowy:....................................................      Data urodzenia:............................ 

Adres korespondencyjny: ................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

Telefon: ..............................................................      e-mail: ........................................... 

Instytucja zatrudniająca/kształcąca kandydata: 

....................................................................................................................................... 

Wydział/Katedra/Zakład: .................................................................................................. 

Dokładny adres: ............................................................................................................... 

Telefon: ..............................................................      e-mail: ........................................... 

Działalność zawodowa kandydata i zajmowane stanowiska: doktorant – asystent – adiunkt od czasu 

ukończenia studiów (od-do – miejsce – funkcja):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Znajomość języków obcych (dobra – średnia – słaba : angielski………….niemiecki….………..  

francuski ………………. rosyjski………………inne:……………………………….. 

……………………………………………………. 



 

Osiągnięcia Kandydata: 

Dziedzina : nauki rolnicze – nauki leśne – nauki weterynaryjne – nauki o Ŝywności  

Sprecyzowanie  głównego osiągnięcia w badaniach kandydata: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Działalno ść  dydaktyczna: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Działalno ść w  środowisku naukowym (towarzystwa naukowe, organizacj e) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zamierzenia naukowe na przyszło ść: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Data ……………………………                       Podpis kandydata …………………….  

 

Do wniosku załączam: 
- Opinię naukową osoby rekomendującej kandydata 
- Krótki Ŝyciorys 
- Wykaz publikacji z lat 2004-2006 ze wskazaniem na te, które są przedmiotem 
wniosku  oraz ich kopie 
 

 

 

 



 

Wniosek 
o dofinansowanie udziału w konferencji zagranicznej  

Fundacji Pro Scientia et Vita Członków Wydziału Nauk Rolniczych, 
Leśnych i Weterynaryjnych PAN  

 
Wnioskujący -  zwierzchnik lub opiekun naukowy: 

Nazwisko:............................................................      Imię:............................................... 

Tytuł, stopień naukowy:.................................................... 

Stosunek słuŜbowy/naukowy do kandydata: 

....................................................................................................................................... 

Telefon:...............................................................      e-mail:............................................ 

 

                                                                               ..................................................... 

                                                                                            (Podpis) 

Kandydat: 

Nazwisko:...............................................................      Imię:............................................ 

Stopień naukowy:....................................................      Data urodzenia:............................ 

Adres korespondencyjny: ................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

Telefon: ..............................................................      e-mail: ........................................... 

Instytucja zatrudniająca/kształcąca kandydata: 

....................................................................................................................................... 

Wydział/Katedra/Zakład: .................................................................................................. 

Dokładny adres korespondencyjny: 

............................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Telefon: ..............................................................      e-mail: ........................................... 

Zajmowane stanowisko: doktorant – asystent – adiunkt* 

Dotychczasowy udział w konferencjach międzynarodowych: ................................................ 

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 Znajomość języków obcych: (b. dobra –  średnia –  słaba) 

angielski .......................................................................................................................... 

inne: ............................................................................................................................... 

Konferencja: 

Nazwa i organizator konferencji: .......................................................................................................... 



................................................................................................................................................................... 

Miejsce konferencji: ..................................................................................................................................... 

Data konferencji:  ....................................................................................................................................... 

Tytuł i forma  prezentowanej pracy: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Rodzaj wystąpienia (plakat, referat): 

................................................................................................................................................................... 

Oczekiwane korzyści wynikające z udziału w konferencji:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Przewidywany ogólny koszt udziału w  konferencji z określeniem źródeł finansowania, w tym kwota o którą 

wnioskujący występuje do Fundacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Data: 

                                                                                  (Podpis kandydata) 

 Załączniki: 

1. Krótki Ŝyciorys 
2. Wykaz publikacji 

 

 
 


