PRAVILNIK
O DODJELI NAGRADE
HRVATSKOG MIKROBIOLOŠKOG DRUŠTVA
MLADIM ZNANSTVENICIMA “JASENKA PIGAC”
Član 1.
U svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i međunarodne prepoznatljivosti mladih hrvatskih znanstvenika u
području mikrobiologije, Hrvatsko mikrobiološko društvo (u daljnjem tekstu: HMD) utvrđuje postupak i uvjete za
dodjeljivanje nagrade HMD-a mladim znanstvenicima (u daljnjem tekstu: Nagrada).
Naziv Nagrade glasi: Nagrada Hrvatskog mikrobiološkog društva mladom znanstveniku „Jasenka Pigac“.
Nagrada se sastoji od Povelje i novčane nagrade.
Član 2.
Kandidate za Nagradu, članove HMD-a mogu predložiti: znanstvena institucija, znanstveno-nastavna institucija,
Sekcija HMD-a, grupa znanstvenika ili pojedinac (osim kandidata osobno) sa obrazloženim prijedlogom u pisanim
obliku.
Član 3.
Kandidirani mogu biti mladi znanstvenici, koji su u godini za koju se nagrada dodjeljuje navršili do 35 godina
života. Nagrada može biti dodijeljena za višegodišnji znanstveni opus iz područja koje je obuhvaćeno djelatnošću
i interesom HMD-a.
Član 4.
Povjerenstvo za dodjelu Nagrade sačinjava 7 članova, koje na prijedlog Izvršnog odbora HMD-a potvrđuje
Skupština HMD-a.
Povjerenstvo za dodjelu Nagrade prema priloženoj dokumentaciji ocjenjuje kandidate u skladu s kriterijima
Pravilnika o dodjeli nagrade HMD-a mladim znanstvenicima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i sastavlja rang listu
predloženika.
Odluka Povjerenstva o dodjeli Nagrade je konačna i upućuje se Skupštini HMD-a.
Član 5.
Nagrada se dodjeljuje na osnovi izvornih znanstvenih radova objavljenih u časopisima i citiranih u WoS bazi.
Rang-lista predloženika temelji se na zbirnom čimbeniku odjeka („impact factor“ prema medijanu područja)
časopisa u kojima su radovi objavljeni, kao i doprinosu predloženika u svakom od objavljenih radova. Faktor
doprinosa proizlazi iz rednog mjesta predloženika među koautorima rada i njegove uloge u pripremi rukopisa, a u
slučaju da predloženik nije prvi autor i iz broja koautora.
Povjerenstvo za dodjelu Nagrade, u slučaju izjednačenosti kandidata može predložiti dodjelu dvije
jednakovrijedne Nagrade.
Godišnja nagrada mladom znanstveniku može se dodijeliti samo jednom.
Član 6.
Postupak dodjele Nagrade započinje Odlukom Izvršnog odbora HMD-a o raspisu natječaja koji se objavljuje na
internetskoj stranici HMD-a o čemu se članovi obavješćuju elektronskim putem. Rok za predaju prijedloga ne
može biti kraći od 30 dana.
Uz obrazloženi pisani prijedlog za Nagradu potrebno je priložiti:
- životopis predloženika
- separate izvornih znanstvenih radova na kojima se temelji prijedlog za Nagradu.
- službenu potvrdu o čimbeniku odjeka („impact factor“ prema medijanu područja) časopisa, prema posljednjem
dostupnom godištu Journal Citation Report (JCR), ovjerenu od Nacionalne sveučilišne knjižnice (ili knjižnice
ovlaštene za izdavanje takvih potvrda u instituciji iz koje predloženik dolazi).
Prijedloge i dokumentaciju za Nagradu treba dostaviti u Tajništvu HMD-a do kraja studenog tekuće godine.

Nagrada se dodjeljuje na Godišnjoj skupštini HMD-a na kojoj nagrađeni treba održati prigodno predavanje.
Predavanje se iznimno može održati i u drugoj prigodi, a uvjet je za dobivanje Nagrade.
Član 7.
Iznos novčanog dijela Nagrade, sukladno financijskim mogućnostima određuje Izvršni odbor HMD-a za svaku
godinu.
Član 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja na Godišnjoj skupštini HMD-a održanoj dana 17. veljače 2012.,
odnosno danom objavljivanja na internetskim stranicama HMD-a.
Dopune Pravilnika usvojene su na Godišnjoj skupštini HMD-a održanoj 21. veljače 2020.
Član 9.
Postupak izmjena i dopuna Pravilnika obavlja se na isti način kao i donošenje ovog Pravilnika.
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