
 

 

POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA 
COPERNICUS 2016 

Ogłoszenie o konkursie 
 

Zapraszamy przedstawicieli polskiej i niemieckiej społeczności naukowej do zgłaszania kandydatów 
do szóstej edycji Nagrody COPERNICUS. Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy 
naukowej w uznaniu za wybitne osiągnięcia badawcze będące owocem tej współpracy. Od 
nagrodzonych oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej i łączyli w 
sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania 
problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe 
perspektywy w danych dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz przyczyniać się do 
rozwoju obu narodów. 
 
Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. 

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym, jednemu pracującemu w Polsce i 
drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR i ponoszona jest 
w równych częściach przez FNP i DFG. Środki te powinny zostać wykorzystane na rzecz dalszego 
rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.  

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, 
zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także 
autonominacje.  

Do nagrody mogą być nominowani kandydaci posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, 
będący liderami zespołów badawczych w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej, w której są 
zaangażowani w aktywne projekty badawcze. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk 
kierowniczych, mogących utrudniać im prowadzenie działalności naukowej. 

Nominacja musi zawierać poniższe elementy: 
• potwierdzenie wyjątkowych i wspólnych osiągnięć dwóch kandydatów, zgodnych z ideą nagrody; 
• listę do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań kandydatów; 

http://www.dfg.de/en/index.jsp


• jeden list polecający dla pary kandydatów od naukowca innego niż składający nominację; w 
przypadku autonominacji – wymagane są dwa takie listy; 

• życiorysy naukowe każdego z kandydatów. 

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 15 kwietnia 2015 r. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 
15 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00 (CEST). Nominacje do nagrody należy złożyć poprzez formularz 
elektroniczny w bazie wniosków Fundacji (http://wnioski.fnp.org.pl). Aby dokończyć procedurę 
składania nominacji, wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przesłać na adres: 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
ul. I. Krasickiego 20/22 
02-611 Warszawa 
 
z dopiskiem na kopercie „Nagroda COPERNICUS”. 
 
Laureatów nagrody wybiera Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP. Kryteria wyboru Laureatów to 
wybitne wspólne osiągnięcia naukowe oraz wyjątkowe sukcesy we współpracy niemiecko-polskiej. 
Jury składa się z sześciu członków stałych, będących reprezentantami Polskiej i Niemieckiej 
społeczności naukowej. W celu zapewnienia odpowiednich kwalifikacji eksperckich Jury, DFG i FNP 
mogą powołać do czterech dodatkowych członków stowarzyszonych, zależnie od dziedzin nauki 
reprezentowanych przez kandydatów w danej edycji konkursu. 

Rozstrzygnięcie obecnej edycji konkursu planowane jest na osiem miesięcy po ostatecznym terminie 
składania nominacji. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w Warszawie w czerwcu 2016 r. 

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem internetowym 
http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/ oraz bezpośrednio u koordynatora programu, dr 
Beaty Frączak, tel. 22 845 95 43, beata.fraczak@fnp.org.pl. 
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