
 

Premiul de cercetare Fritz Wörwag 

Reguli pentru aplicare 

 

1. Sponsor: 

Premiul de Cercetare Fritz Wörwag este acordat pentru a sprijini și promova tinerii cercetători. 

Sponsorul premiului este compania Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania.  

2. Obiectiv: 

Scopul Premiului de Cercetare Fritz Wörwag este de a promova dezvoltarea cercetării medicale 

experimentale si clinice în domeniul vitaminelor, mineralelor și oligoelementelor, independent 

de industria farmaceutică. 

3. Valoarea premiului: 

Valoarea acestui premiu este de 10.000 EUR. 

4. Tema: 

Sponsorul va defini un subiect specific pentru care se va acorda premiul. 

5. Frecvența acordării premiului: 

Frecvența acordării premiului este variabilă și este decisă de către sponsor. 

6. Juriul: 

Juriul va fi alcătuit din cel puțin patru membri din domeniul științific, care nu sunt asociați cu 

industria farmaceutică, cât și un membru din partea companiei sponsor. Niciun membru din juriu 

nu poate avea calitatea de câștigător al Premiului de Cercetare Fritz Wörwag cât timp face parte 

din prezentul juriu.  



7. Stabilirea câștigătorului: 

Juriul decide câștigătorul prin majoritate simplă. Membrii juriului sunt oameni de știință, liberi și 

independenți în luarea deciziei. Decizia luată de juriu cu privire la acordarea premiului va fi 

obligatorie și nu poate fi contestată în fața unei instanțe de judecată. Decizia evaluatorilor este 

definitivă. 

După anunțarea rezultatului final, premiul va fi acordat în totalitate câștigătorului sau în părți 

egale dacă sunt mai mulți autori. 

De regulă, juriul va lua decizia în termen de două luni după termenul limită pentru depunerea 

aplicațiilor. 

8. Dreptul la participare și aplicație 

Persoanele cu drept de a participa la această competiție sunt medici sau membri ai disciplinelor 

științifice, cum ar fi farmaciști, biochimiști, biologi și nutriționisti. Premiul poate fi acordat 

persoanelor fizice sau grupurilor de lucru. În măsura în care o lucrare provine de la mai mulți 

autori, premiul va fi împărțit în sume egale, cu excepția cazului în care autorii au stipulat altfel la 

depunerea lucrării. 

Persoanele fizice sau grupurile de lucru pot concura pentru acest premiu; cu toate acestea, este 

posibilă și nominalizarea lor de către experți științifici. Profesioniștii care lucrează în domeniul 

științific (profesori, directori de institut) sunt rugați să nominalizeze lucrările științifice și autorii 

lor către juriu, care vor putea fi considerați câștigători. Astfel de nominalizări ar trebui primite nu 

mai târziu de o lună înainte de expirarea termenului limită de depunere a aplicației, astfel încât 

individul (persoanele) nominalizat (e) să aibă o perioadă rezonabilă de timp pentru a-și depune 

cercetarea. 

9. Tipul și statusul lucrărilor depuse 

În momentul depunerii aplicației, lucrările prezentate trebuie să fi fost deja începute și să fii 

obținut deja rezultate (partiale) semnificative. Faptul că lucrările au fost deja publicate nu 

împiedică depunerea unei aplicații, în măsura în care publicarea lor nu s-a făcut cu mai mult de 

un an în urmă. De asemenea, pot fi trimise disertații / teze complete sau lucrări sinoptice bine 



cercetate care au fost publicate recent (în ultimele 12 luni) sau care sunt în prezent tipărite. 

Aplicanții acestor tipuri de lucrări se angajează să furnizeze informații referitoare la faptul că o 

lucrare a fost trimisă și / sau acceptată spre publicare sau a fost deja publicată. Cu toate acestea, 

faptul că o lucrare a fost deja publicată sau acceptată pentru tipărire nu implică obligativitatea 

desemnarii ei pentru premiu. 

Lucrarea nu trebuie să fi fost premiată în altă parte. 

10. Cerințe formale pentru aplicare: 

Lucrarea științifică ar trebui să fie scrisă în engleză. Trebuie să fie precedată de un scurt rezumat, 

care să descrie obiectivul și cele mai semnificative rezultate obținute. Lungimea totală a lucrării 

nu trebuie să depășească 40 de pagini ale unui manuscris tipic. Aplicantul este responsabil de 

obținerea oricărei autorizații necesare (de exemplu, de la directorul clinicii / institutului). 

Aplicația trebuie să fie însoțită de un curriculum vitae / CV și toate documentele trimise la adresa 

menționată în invitație. Recomandarea este ca aplicația să includă și formularul completat pentru 

a ușura procedurile organizaționale. 

11. Acordarea premiului: 

Acordarea Premiului de Cercetare Fritz Wörwag se face în baza unei structuri decise de sponsor 

și urmează regulile descrise în acest document. 

12. Data: 

Regulile descriese se aplică începând cu data de 10 Noiembrie 2006.  


