
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW SZKOLENIOWYCH 

NA 15 KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ PTA 

1. O grant szkoleniowy mogą ubiegać się tylko i wyłącznie Członkowie Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego. 

2. Spośród nadesłanych aplikacji PTA przyzna 4 granty szkoleniowe dla tych aplikujących, którzy 

otrzymają najwyższą punktację. Grant obejmuje uczestnictwo w Konferencji (fee) oraz 

zakwaterowanie w Toruniu w dniach 17-20 maja 2023 roku podczas 15 Konferencji Szkoleniowej 

PTA. Opłatę rejestracyjną wnosi PTA. Miejsce zakwaterowania określa PTA. 

3. Kryteria bezwzględnie konieczne do zgłaszania aplikacji: wiek 35 lat lub mniej. 

4. Kryteria przyznawania grantów szkoleniowych na 15 Konferencję Szkoleniową PTA według 

punktacji przedstawiają się następująco: 
 

Lp. Cecha Ilość punktów 

1 Pierwszy autor pracy oryginalnej z IF z zakresu alergologii* 30 

2 Współautor pracy oryginalnej z IF z zakresu alergologii* 20 

3 Pierwszy autor pracy oryginalnej z zakresu alergologii* 20 

4 Współautor pracy oryginalnej z zakresu alergologii* 10 

5 Pierwszy autor pracy poglądowej z zakresu alergologii* 10 

6 Współautor pracy poglądowej z zakresu alergologii* 5 

7 Pierwszy autor doniesienia zjazdowego z zakresu alergologii 

prezentowanego na konferencji, zjeździe, kongresie: PTA, EAACI, AAAAI, 

ERS, ATS w 2021-2023 r. 

15 

8 Współautor doniesienia zjazdowego z zakresu alergologii 

prezentowanego na konferencji, zjeździe, kongresie: PTA, EAACI, AAAAI, 

ERS, ATS w 2021-2023 r. 

5 

9 Działalność naukowo-badawcza z zakresu alergologii i chorób 

powiązanych - opis prowadzonych badań naukowych (podstawy 

teoretyczne, cele pracy, hipotezy, materiał, metody), min. 500 znaków, 

max. 1500 znaków* 

10 

10 Wiek ≤ 30 lat 5 

11 Członek Sekcji Młodych PTA 10 

12 Członek PTA od 3 lat z opłaconymi składkami 5 

13 Członek PTA od 5 lat z opłaconymi składkami 10 

14 Student studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej 10 

*dotyczy prac naukowych, prac badawczych, prac laboratoryjnych, prac doświadczalnych, abstraktów, artykułów, publikacji 

i doniesień zaprezentowanych w 2 kolejnych latach poprzedzających Konferencję. Liczba prac nie jest punktowana. 



 

 

 

5. Kandydaci do 15 marca 2023 roku zgłaszają swoje aplikacje poprzez formularz na stronie 

internetowej PTA. 

6. W przypadku równej liczby punktów decyduje Impact Factor przedstawionych prac, zaś w 

przypadku równej wartości Impact Factor - punkty MEiN. 

7. Polskie Towarzystwo Alergologiczne do dnia 31 marca 2023 roku na stronie internetowej 

www.pta.med.pl opublikuje listę osób, którym zostały przyznane granty na 15 Konferencję 

Szkoleniową PTA. 

8. Regulamin przyznawania grantów szkoleniowych opublikowany jest w całości wraz z 

kryteriami na stronie internetowej www.pta.med.pl.  

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

http://www.pta.med.pl/
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