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Dzisiejsi młodzi badacze farmacji to przyszli liderzy innowacji!
Trwa III edycja Konkursu. Zapraszamy autorów prac doktorskich obronionych w okresie od 1 stycznia
2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Autor najlepszej z nich uhonorowany zostanie tytułem Lidera Nauk
Farmaceutycznych, nagrodą pieniężną i grantem edukacyjnym w postaci stażu w nowoczesnych
laboratoriach naukowych Gedeon Richter. Autorzy drugiej i trzeciej nagrody otrzymają nagrody
pieniężne. Prace zgłaszają Rady Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych.
Laureatów III edycji poznamy podczas jubileuszowego XV Dnia Polskiej Farmacji w maju 2016 r.
Jeżeli Twoją pasją są nauki farmaceutyczne, ten Konkurs jest dla Ciebie!
Podczas XIV Dnia Polskiej Farmacji, 16 maja 2015 r., Ewa Dux-Prabucka, redaktor naczelna Gazety
Farmaceutycznej, ogłosiła listę laureatów II edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Nagrody oraz
dyplomy wręczali prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a zarazem
przewodniczący Komisji Konkursowej, oraz Tomasz Németh, prezes Zarządu Gedeon Richter Polska.
Dlaczego Gazeta Farmaceutyczna? Jako najdłużej ukazujący się polski tytuł prasowy skierowany do
farmaceutów, nieprzerwanie od 1992 r. promuje postęp i innowacyjność rodzimej farmacji. Pomysł na
organizację konkursu na najlepsze prace doktorskie zawierające element aplikacyjności, a więc dający
szansę na ich wykorzystanie w procesie modyfikacji lub powstawania nowych leków lub ich form, wynika
z idei inspirowania studentów farmacji do wybierania naukowych ścieżek zawodowych, słowem: do
stawiania na naukę.
Dlaczego Gedeon Richter? Firma farmaceutyczna od lat obecna na polskim rynku, zaangażowana w
promocję młodych naukowców, przeznaczająca poważne środki na działania z zakresu R&D. Doskonale
zdajemy sobie sprawę, że bez świata nauki, bez instytucji naukowo-badawczych, bez wyższych uczelni –
nie ma postępu, nie ma rozwoju. Dlatego cieszymy się z faktu, że możemy wesprzeć młodych,
utalentowanych doktorów nauk farmaceutycznych, przyszłych ekspertów, profesorów1 – powiedział
podczas ceremonii wręczania tytułu Lidera II edycji Konkursu prezes Németh.
Od początku istnienia Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych odbywa się pod patronatem prezesa
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Macieja Żylicza, oraz prezesa Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, prof. Janusza Pluty. Doceniając charakter Konkursu oraz stojące za nim idee, w tym
fakt, że wpisuje się on w założenia Polityki Naukowej Państwa „Budujemy na Wiedzy”, prof. Pluta
stwierdził - Miałem okazję przewodniczyć Komisji oceniającej prace doktorskie, zarówno w zeszłym roku
jak i w obecnym (2013 i 2014 r.). I z odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że poziom nadsyłanych na ten
Konkurs prac doktorskich był bardzo wysoki. Na przekór infrastrukturze, która nie zawsze w ośrodkach
naukowych jest na odpowiednim poziomie, głównie ze względu na brak finansów, te prace są coraz
lepsze, co świadczy o tendencji wzrostowej poziomu prac doktorskich. Najlepszym na to dowodem w II
edycji Konkursu były kłopoty z wyborem laureata do tytułu Lidera2.
Aktualne informacje, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
www.lidernaukfarmaceutycznych.pl
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