Regulamin Nagrody im. Andrzeja Malewskiego
§1
Nagroda im. Andrzeja Malewskiego, zwana dalej „Nagrodą” przyznawana jest za wybitne
osiągnięcia w zakresie:
1) badań psychologicznych,
2) metodologii nauk społecznych,
3) badań interdyscyplinarnych, przy czym jedną z dyscyplin powinna być
psychologia.
§2
Laureatem Nagrody może być naukowiec, który 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym
Nagroda jest przyznawana miał nie więcej niż 35 lat.
§3
O Nagrodę mogą ubiegać się osoby posiadające:
1) obywatelstwo polskie lub
2) obywatelstwo innego państwa, jeżeli zatrudnione są w polskich ośrodkach
naukowych jako podstawowym miejscu pracy i jeśli znacząca część ich dorobku
naukowego związana jest z pracą w tych ośrodkach.
§4
Prawo zgłaszania kandydatury do Nagrody przysługuje:
1) naukowcom polskim ze stopniem doktora habilitowanego i naukowcom
zagranicznym pracującym na stanowisku równoważnym stanowisku profesora,
2) osobie zainteresowanej otrzymaniem Nagrody.
§5
1. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:
1) szczegółowy życiorys naukowy (z uwzględnieniem publikacji, aktywnego udziału w
konferencjach i otrzymanych grantów),
2) wskazanie osiągnięcia naukowego zgłaszanego do Nagrody (zbiór od 1 do 5 publikacji
stanowiący teoretycznie spójną całość),

3) uzasadnienie (do 150 słów), na czym polega wkład kandydatki/kandydata do rozwoju
teorii lub metodologii nauk społecznych,
4) kopię publikacji zgłaszanych w wyróżnionym przez kandydatkę/kandydata zbiorze,
5) zgodę kandydatki/kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
2. Wniosek wraz z załącznikami składany jest w formie elektronicznej.
§6
1. Kapituła Nagrody dokonuje wstępnej oceny nadesłanych wniosków. Najwyżej ocenione
wnioski Kapituła wysyła do recenzji.
2. Kapituła Nagrody wyłania kandydata do Nagrody na podstawie:
1) ocen wkładu kandydata w rozwój nauki, dokonanych przez dwóch powołanych przez
Kapitułę samodzielnych pracowników naukowych, w tym przynajmniej jednego
spoza ośrodka, z którego wywodzi się kandydat,
2) własnej oceny kariery naukowej i publikacji kandydata.
3. Kapituła może zwrócić się z prośbą o trzecią opinię do wskazanej przez siebie osoby.
4. Decyzja Kapituły Nagrody zapada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§7
Terminy ogłoszenia Konkursu i nadsyłania wniosków ustalane są corocznie przez Prezydium
Komitetu Psychologii PAN, zwanego dalej „Komitetem” i Kapitułę.
§8
Kapituła składa się z siedmiu członków Komitetu.
§9
Członków Kapituły wybiera, w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, Komitet.
§ 10
Skład Kapituły zatwierdza Prezes Akademii na wniosek Prezydium Komitetu.

§ 11
Nagrodę wręcza Prezes Akademii lub upoważniona przez niego osoba.
§ 12
Prezes Akademii nie przyznaje Nagrody w danym roku, jeżeli:
1) wnioski nie zostały nadesłane, lub żaden z nich nie spełnia warunków formalnych,
2) żaden ze zgłoszonych kandydatów nie zasługuje, zdaniem Kapituły na otrzymanie
Nagrody.
§ 13
1. Kapituła podejmuje decyzję o wyborze kandydata do Nagrody w głosowaniu tajnym,
większością głosów, przy obecności co najmniej 5 członków.
2. Kapitułą może w danym roku proponować także Wyróżnienie, jeśli dorobek kandydatów
na to zasługuje.
3. Kapituła informuje Prezydium Komitetu o decyzji, o której mowa w ust. 1 niezwłocznie
po jej podjęciu.
4. Komitet przedstawia Prezesowi Akademii decyzję, o której mowa w ust. 1 wraz z
uzasadnieniem.

