Regulamin
przyznawania nagród naukowych
Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

1. W ramach Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN mogą być
przyznawane nagrody naukowe w niżej wymienionych dyscyplinach:
- archeologii im. Erazma Majewskiego
- demografii
- ekonomii im. Fryderyka Skarbka
- filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego
- historii im. Joachima Lelewela
- historii kultury
- historii sztuki
- literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera
- językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha
- nauk politycznych
- orientalistyki
- pedagogiki im. Władysława Spasowskiego
- prawa im. Leona Petrażyckiegio
- psychologii im. Władysława Witwickiego
- socjologii im. Ludwika Krzywickiego
1.1.

Zebranie plenarne Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
ustala dyscypliny, w których w danym roku kalendarzowym będą przyznane
nagrody.

2.

Nagrody naukowe przyznawane będą za wybitne i twórcze prace naukowe
opublikowane nie wcześniej niż w ciągu 4 lat poprzedzających przyznanie
nagrody.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych nagroda naukowa może być
przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji i
upowszechniania nauki, a także za wyróżniające się prace doktorskie i
habilitacyjne.

2.1.

3.

3.1.
3.2.

Nagrody mogą być przyznawane osobom pracującym naukowo bez względu
na posiadany stopień i tytuł naukowy oraz niezależnie od miejsca
zatrudnienia.
nagrody nie mogą być przyznawane członkom Polskiej Akademii Nauk i
członkom komisji nagród.
Przy przyznawaniu nagród należy się kierować zasadą rozsądnego
uprzywilejowania młodych pracowników nauki.

4.

4.1.

Wydział każdego roku na posiedzeniu plenarnym powołuje ze swego grona
komisje w składzie przynajmniej trzech członków wydziału dla opracowania
propozycji w przedmiocie nagród naukowych, jakie mają być w danym roku
przyznane w poszczególnych dyscyplinach.
Jeżeli w Wydziale brak wymaganej ilości przedstawicieli danej dyscypliny
naukowej może on dokooptować do składu komisji osoby spoza swego grona.

5.

Kandydatów do nagród naukowych mogą zgłaszać członkowie komisji
nagród, prezydia komitetów naukowych przy Wydziale I Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN oraz rady naukowe placówek
Wydziału.

6.

Do wniosku o nagrodę należy dołączyć uzasadnienie oraz egzemplarz i
recenzję pracy zgłaszanej do nagrody, a także dane personalne autora i
informacje o miejscu zatrudnienia. Wnioski należy składać do dnia 15
września każdego roku.

7.

Komisja po zapoznaniu się ze zgłoszonymi wnioskami ustala jedną
kandydaturę do wyróżnienia nagrodą naukową, która przedstawia najpóźniej
do dnia 15 listopada dziekanowi Wydziału, informując jednocześnie o
pozostałych wnioskach.

8.

Nagrody naukowe przyznaje Wydział na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku.

9.

Przyznanie nagród podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w
„Nauce” i prasie codziennej.

