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Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji 
Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych 
www.lidernaukfarmaceutycznych.pl 
 
Jeśli Twoją pasją są nauki farmaceutyczne,  
ten Konkurs jest dla Ciebie! 
 
Idea organizowanego przez „Gazetę Farmaceutyczną”, przy współpracy z Wyłącznym Partnerem 

firmą Gedeon Richter, Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych wpisuje się w założenia Polityki 

Naukowej Państwa „Budujemy na Wiedzy”, otwierającej polską gospodarkę na innowacje i 

konkurencyjność rynkową, a tym samym na stały rozwój. Jest to bowiem Konkurs na prace 

doktorskie zawierające elementy aplikacyjności, rokujące praktyczne wykorzystanie dorobku 

naukowego w procesie modyfikacji bądź powstawania nowych leków lub ich form.  

Trwa II edycja Konkursu. Prace doktorskie, obronione w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 

grudnia 2014 r., zgłaszają do Komisji Konkursowej Rady Wydziałów Farmaceutycznych 

Uniwersytetów Medycznych. Autor najlepszej pracy doktorskiej uhonorowany zostanie tytułem 

Lider Nauk Farmaceutycznych, nagrodą pieniężną i grantem edukacyjnym w postaci stażu w 

nowoczesnych laboratoriach naukowych firmy Gedeon Richter. Autorzy drugiej i trzeciej 

nagrody otrzymają nagrody pieniężne. Wydziały Farmaceutyczne, których adepci zostaną 

laureatami Konkursu wyróżnione zostaną medalami SCIENTIA NOBILITAT – złotym, srebrnym i 

brązowym.  

Nagrody i medale zostaną wręczone podczas Dnia Polskiej Farmacji w maju 2015 r. 

 

O I edycji Konkursu mówili znani naukowcy i dydaktycy: 

Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku 

W moim odczuciu Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych jest fantastycznym pomysłem. Przede 

wszystkim dlatego, że nareszcie promowany jest farmaceuta, zwłaszcza farmaceuta-naukowiec, 

który widzi perspektywę aplikacyjności farmacji, tego, czego nam do tej pory brakowało. (…) 

Bardzo ważna i godna podkreślenia jest współpraca z przemysłem. My, jako uczelnia, zawsze 

czekamy na propozycje takiej współpracy, to jest dla nauki bardzo istotne, daje bodziec do 

efektywnych działań, do nowych wyzwań1. 

Prof. dr hab. Andrzej Członkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komisji 

Konkursowej 

Konkurs jest zachętą dla młodych farmaceutów, aby zechcieli zainteresować się pracą naukową. 

Ten Konkurs jest jednak nietypowy, ponieważ chodzi nie tylko o to, aby pozwolić na znalezienie 

nowych perspektyw badawczych, ale także o to, aby prace miały charakter aplikacyjny; mogły 

pomóc w unowocześnianiu technologii lub wprowadziły w krótszym czasie perspektywy 

praktycznego zastosowania tych osiągnięć w praktyce2. 
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Prof. dr hab. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przewodniczący 

Komisji Konkursowej 

To bardzo pożyteczny projekt. PTFarm od wielu lat honoruje najlepsze habilitacje, jednak nie 

nagradzaliśmy prac doktorskich. Ta luka zostaje teraz wypełniona dzięki inicjatywie „Gazety 

Farmaceutycznej” oraz firmy Gedeon Richter. Nagradzanie laureatów, obok nagród pieniężnych, 

możliwością stażu w laboratoriach dużej firmy jest nie do przecenienia3. 

 

Patronat honorowy nad II edycją Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych objęli prezes Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego oraz prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
 

Wszystkie aktualne informacje, włącznie z Regulaminem Konkursu, znajdują się na stronie 

internetowej Konkursu: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl 
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