CENA ZA CHEMII 2011

Rhodia ČR s.r.o. / Velvyslanectví Francouzské republiky
Cena za chemii organizovaná společností Rhodia CR s.r.o. a Francouzským
velvyslanectvím v České republice má za cíl ocenění nejlepších českých doktorandů
v chemických oborech. Každá univerzita může přihlásit do celostátního finále soutěže
o Cenu za chemii své vybrané doktorandy, které považuje za nejlepší.
Vysoké školy účastnící se Ceny za chemii 2011
Soutěže o Cenu za chemii se mohou zúčastnit všechny české vysoké školy
oprávněné udělovat doktorský titul. K účasti je třeba, aby škola určila vlastního
koordinátora pro Cenu za chemii a informovala o tom vědecké oddělení
Francouzského velvyslanectví. Koordinátorem VŠCHT Praha je doc. Ing. Bohumil
Bernauer, CSc.
Volitelnost kandidátů
Kandidáti musí splňovat následující podmínky:
- mají českou státní příslušnost
- jsou držiteli titulu Ing., Mgr. ...
- jsou zapsáni k doktorskému studiu na VŠ, která se účastní Ceny za chemii
- neobhájí svou doktorskou disertaci do 1. ledna 2009
- nevypracovávají doktorandský výzkum ve spolupráci s Rhodia
- dosud ještě nezískali Cenu za chemii
Přihlášky do celostátní soutěže
Přihlášky obsahující všechny stanovené dokumenty odešlete elektronicky na
oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha iveta.pospisilova@vscht.cz nejpozději do
22. dubna 2011
Tato dokumentace musí obsahovat následující dokumenty v angličtině nebo
francouzštině, resumé také v češtině:
- životopis o rozsahu maximálně 2 stran s uvedením spojení na kandidáta (jméno,
tituly, adresa profesní i domácí, telefon, mail)
- zprávu o rozsahu maximálně 5 stran včetně ilustrací, která představuje výzkumy
provedené kandidátem v rámci jeho doktorandské práce a jejich perspektivy zejména
z pohledu aplikace
- resumé této zprávy o rozsahu maximálně 1/2 strany v angličtině (nebo
francouzštině) a v češtině
- doporučující dopis o maximálním rozsahu 1 strany od vedoucího výzkumu
doktoranda, který představí kandidáta a jeho práci.
Originální podepsané dokumenty doručte na oddělení VaV, budova B, č. dveří B07
nejpozději do 10. května 2011

Organizace poroty pro celostátní soutěž
Porota se sejde 1. června 2011 v Brně za předsednictví člena vědeckého odboru
společnosti Rhodia SA. Jejími členy budou:
- generální ředitel společnosti Rhodia CR s.r.o.
- atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví v ČR
- 1 reprezentant těch univerzit, z nichž pochází kandidáti vybraní k ústním
prezentacím
Průběh celostátní soutěže
Vědecké kolegium Rhodia SA vybere do 20. května 2011 pro ústní prezentaci před
porotou max. 10 prací. Pořadí prací stanovené vědeckým kolegiem Rhodia SA bude
zohledněno při hodnocení porotou. Dokumentaci těchto 10 finalistů předá vědecké
oddělení Francouzského velvyslanectví v 1 exempláři každému členu poroty
celostátní soutěže. Vystoupení finalisty před porotou obsahuje 10 minutovou ústní
prezentaci ve francouzštině nebo angličtině. Prezentují se výzkumné práce včetně
jejích perspektiv a poté následuje debata s porotou ve formě otázek a odpovědí. Po
těchto vystoupeních a po svém jednání porota vybere laureáty Ceny za chemii 2011
a výsledky zapíše do protokolu.
Finalisté budou informováni do 7 dnů po zasedání poroty.
Ceny
V roce 2011 budou uděleny tři ceny.
1. cena : 50 000,- Kč a stipendium na jednoměsíční stáž
2. cena : 25 000,- Kč a stipendium na jednoměsíční stáž
3. cena : 10 000,- Kč
Finanční odměna je od společnosti Rhodia CR s.r.o., stipendia na stáž od
Francouzského velvyslanectví. Stáže se musí uskutečnit ve Francii na pracovištích
chemického výzkumu dle volného výběru laureáta a to do začátku léta 2012.
Předání cen
Ceny budou předány profesorem Jean-Marie Lehnem - nositelem Nobelovy ceny za
chemii 1987,za přítomnosti francouzského velvyslance J.E. Pierra Lévy, během
recepce, která se bude konat na Francouzském velvyslanectví v Praze v
Buquoyském paláci 16. června 2011. Této recepce se mohou zúčastnit všichni
finalisté soutěže Ceny za chemii 2011 se svými vedoucími disertačních prací a
reprezentanty svých fakult nebo akademických pracovišť.
Harmonogram
4. května 2011 Koordinátoři z přihlášených vysokých škol sdělí vědeckému oddělení
Francouzského velvyslanectví jména a adresy kandidátů nominovaných jejich
univerzitou do celostátního finále
11. května 2011 VŠCHT zašle dokumentaci vědeckému oddělení Francouzského
velvyslanectví
1. června 2011 Ústní prezentace 10 finalistů a výběr vítězů
16. června 2011 Předání cen
Do začátku léta 2012 Stáže ve Francii

