XXVIII edycja Nagrody PRM
Wnioskodawcy – wymagane dokumenty
Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2021 r.
Nagroda za:

kto zgłasza

jakie dokumenty

za wyróżniającą się
rozprawę doktorską
(D)

 rektor;
 prezydent federacji podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego
i nauki;
 Prezes Polskiej Akademii Nauk;
 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności;
 dyrektor instytutu naukowego Polskiej
Akademii Nauk;
 dyrektor instytutu badawczego;
 dyrektor międzynarodowego instytutu
naukowego utworzonego na podstawie
odrębnej ustawy działającego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
 osoba kierująca innym podmiotem, jeżeli do
ustawowych lub statutowych zadań tego
podmiotu należy organizowanie, planowanie
lub prowadzenie badań naukowych.

Odwzorowanie cyfrowe:

wysoko ocenione
osiągnięcia będące
podstawą nadania
stopnia doktora
habilitowanego (H)

 rektor;
 prezydent federacji podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki;
 Prezes Polskiej Akademii Nauk;
 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności;
 dyrektor instytutu naukowego Polskiej
Akademii Nauk;
 dyrektor instytutu badawczego;

Odwzorowanie cyfrowe:

forma

 wniosku;
 uzasadnienia podpisanego przez wnioskodawcę zgodnie
z § 7 ust. 4 rozporządzenia;
 rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami uzyskanymi
w postępowaniu o nadanie stopnia doktora
i uchwałą o wyróżnieniu;
 dwóch rekomendacji sporządzonych w związku
z wnioskiem (§ 7 ust.5-7);
 innych dokumentów istotnych z punktu widzenia
uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności
informacji o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i
nagrodach w kraju lub za granicą;
 oświadczenia kandydata o nie karalności za przestępstwo
umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą
dyscyplinarną.



 wniosku;
 uzasadnienia podpisanego przez wnioskodawcę zgodnie
z § 7 ust. 4;
 informacji o osiągnięciach będących podstawą nadania
stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami
uzyskanymi w postępowaniu
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dokument elektroniczny
opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
albo podpisem zaufanym.

dokument elektroniczny
opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
albo podpisem zaufanym

osiągnięcia w
zakresie działalności
naukowej (W)

 dyrektor międzynarodowego instytutu
naukowego utworzonego na podstawie
odrębnej ustawy działającego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
 osoba kierująca innym podmiotem, jeżeli do
ustawowych lub statutowych zadań tego
podmiotu należy organizowanie, planowanie
lub prowadzenie badań naukowych.

o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz opinią
(konkluzją) komisji habilitacyjnej;
 dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z
wnioskiem (§ 7 ust.5-7);
 innych dokumentów istotnych z punktu widzenia
uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności
informacji o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i
nagrodach w kraju lub za granicą;
 oświadczenia kandydata o nie karalności za przestępstwo
umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą
dyscyplinarną.

 rektor;
 prezydent federacji podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki;
 Prezes Polskiej Akademii Nauk;
 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności;
 dyrektor instytutu naukowego Polskiej
Akademii Nauk;
 dyrektor instytutu badawczego;
 dyrektor międzynarodowego instytutu
naukowego utworzonego na podstawie
odrębnej ustawy działającego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
 osoba kierująca innym podmiotem, jeżeli do
ustawowych lub statutowych zadań tego
podmiotu należy organizowanie, planowanie
lub prowadzenie badań naukowych.

Odwzorowanie cyfrowe:
 wniosku;
 uzasadnienia podpisanego przez wnioskodawcę zgodnie
z § 7 ust. 4;
 wybranych publikacji, patentów, autoreferatu
kandydata/kandydatów do nagrody, a także
przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę
osobę posiadającą tytuł profesora lub tytuł w zakresie
sztuki recenzji osiągnięcia naukowego, artystycznego lub
wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z
pominięciem autocytowań;
 dwóch rekomendacji sporządzonych w związku
z wnioskiem (§ 7 ust.5-7);
 innych dokumentów istotnych z punktu widzenia
uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności
informacji o uzyskanych przez kandydata/kandydatów
wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 oświadczenia kandydata/kandydatów o nie karalności za
przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe lub karą dyscyplinarną.
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dokument elektroniczny
opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
albo podpisem zaufanym

