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30 tys. zł do wygrania w konkursie na
Nagrody Naukowe "Polityki"
Pięć stypendiów po 30 tys. zł czeka na młodych naukowców w konkursie na Nagrody
Naukowe organizowanym przez Fundację Tygodnika "Polityka". Zgłoszenia trwają do 30
czerwca.
Nagrody będą przyznane w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu,
a także techniczne.
Aby zgłosić się do konkursu należy przedstawić swój dorobek i pomysły badawcze, opisać je
w przystępnej formie, wyjaśniając, jaki sens intelektualny i społeczny mają prowadzone przez

badania.
W konkursie mogą startować młodzi naukowcy, którzy mogą przedstawić swoje istotne osiągnięcie
z ostatnich dwóch lat - badania, publikacje czy pracę naukową bądź popularnonaukową.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku.
"Polityka" nagradza młodych uczonych już od 2001 r. Na początku była to akcja stypendialna
"Zostańcie z nami!", a w ubiegłym roku zmieniła formułę i została przekształcona w Konkurs
o Nagrody Naukowe dla najbardziej utalentowanych, obiecujących badaczy.
"Wcześniej - gdy zawstydzającym problemem w Polsce były głodowe uposażenia młodych w nauce akcentowaliśmy charytatywne przesłanie akcji. Teraz chcemy wyławiać i eksponować (również na
naszych łamach) tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań.
Popularyzować to, co robią, i ich samych jako wzorce kariery zawodowej i spełnionego życia" zaznaczają na stronie konkursu organizatorzy.
Formularz zgłoszeniowy na stronie www.polityka.pl/stypendia.
Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/
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