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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс молодих вчених,
які працюють у галузі діагностики, лікування і профілактики
інфекційних хвороб
1. Президія Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, з метою заохочення
талановитих молодих вчених до проведення поглиблених досліджень
патогенезу, клініки, удосконалення діагностики, лікування і профілактики
інфекційних хвороб, оголошує конкурс на кращу наукову роботу.
На конкурс приймаються роботи, самостійно виконані науковцями віком
до 35 років, і опубліковані або представлені у вигляді рукопису, які виконані
протягом останніх 4 років.
Не беруться до розгляду роботи, які раніше були удостоєні премій
наукових установ і організацій або спеціальних премій відомств.
2. Робота оформляється у вигляді статті обсягом 6-7 сторінок друкованого
тексту (1800-2000 знаків на сторінці), повинна бути завірена науковим
керівником із зазначенням частини особистого внеску автора, який бере участь
у конкурсі. Приймаються індивідуальні роботи та колективні праці, якщо
творчий внесок претендента становить 75 % і більше.
3. Право висувати кандидатів на участь у конкурсі надається правлінням
регіональних осередків Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, науковим
установам і вищим навчальним медичним закладам різних рівнів акредитації.
4. Організація, що висунула роботу на конкурс молодих вчених, подає
відповідні матеріали до Президії Всеукраїнської асоціації інфекціоністів з
написом “На конкурс молодих вчених Всеукраїнської асоціації інфекціоністів”
у двох примірниках, а саме:
 обґрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи і
коротку анотацію;
 опубліковану наукову роботу або рукопис, що представлений на
конкурс;
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 довідку про те, що робота, яка подана на конкурс, раніше не була
удостоєна премії інших наукових установ і організацій або
спеціальних премій інших відомств;
 відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, рік та місяць
народження, місце роботи і посада, науковий ступінь та наукове
звання, домашня адреса, контактний телефон.
Усі матеріали, які подаються на конкурс, мають бути відповідно
оформлені: роботи підписуються авторами, довідки і рекомендації –
керівниками установ і скріплюються печаткою.
5. Для наукової оцінки висунутих на конкурс робіт, Президія
Всеукраїнської асоціації інфекціоністів створює конкурсну комісію.
Оцінка поданих на конкурс наукових робіт проводиться на основі
вивчення всіх матеріалів, що надійшли на конкурс.
6. Конкурсна комісія має право відхилити подані на конкурс роботи, якщо
вони не відповідають вимогам, встановленим п. 1, 2, 3, 4 цього Положення.
Рішення про відхилення роботи приймається відкритим голосуванням
більшості присутніх на засіданні членів комісії. Відхилені роботи
повертаються авторам із зазначенням причин відхилення.
7. Після детального вивчення та обговорення поданих на конкурс робіт,
конкурсна комісія приймає рішення про присудження премії. Присудження
премії проводиться таємним голосуванням, більшістю голосів за умови
присутності на засіданні конкурсної комісії не менше 2/3 складу членів комісії.
8. Особам, які удостоєні премії, вручається відповідний диплом на Х з’їзді
інфекціоністів України і грошова винагорода.
9. Основні положення премійованої науково-дослідної роботи
опублікуються у вигляді статті (за кошти Асоціації) у науково-практичному
медичному журналі «Інфекційні хвороби».
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