REGULAMIN NAGRODY IM. JERZEGO PERZANOWSKIEGO

przyjęty przez Radę

Naukową Instytutu Filozofii UJ dn. 7 listopada 2019r.
1. Instytut Filozofii we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem
Kognity- wistycznym przyznają corocznie dwie Nagrody imienia Profesora Jerzego
Perzanowskiego (w skrócie: Nagrody Perzanowskiego lub Nagrody): jedną Nagrodę - za
najlepszą pracę magisterską z zakresu sze- roko rozumianej kognitywistyki, drugą - za
najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Przyznanie Nagrody Perzanowskiego potwierdza
się odpowiednim dyplomem, związana jest też z nią nagroda pieniężna.
2. Do Nagrody za określony rok zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona
odbyła się dowolnego dnia tego roku, lub prace doktorskie, względem których uchwała
właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu tego roku.
Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich
komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez
promotorów i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez autorów prac
pretendujących do Nagrody.
3. Zgłoszenie pracy do Nagrody za określony rok odbywa się poprzez przesłanie jej w pliku
pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl , w terminie podanym przez
Kapitułę Nagrody. Osoba zgłaszająca powinnna przedstawić krótką informację wskazującą
co jest największym osiągnięciem pracy i na czym polega jej wkład w rozwój kognitywistyki.
Do zgłoszenia musi zostać dołączona klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych podpisana przez Autora lub Autorkę zgłaszanej pracy. Ogłoszenie o terminie
zgłaszania prac umieszcza się na stronach IF UJ, IPs UJ, PTK.
4. Do Nagrody zgłaszane mogą być prace w języku polskim lub angielskim obronione w
dowolnej ins- tytucji naukowej lub naukowo-dydaktycznej znajdującej się na terenie Polski.
5. Wyboru laureata Nagrody za pracę magisterską oraz laureata Nagrody za pracę doktorską
dokonuje w imieniu IF UJ, IPs UJ, PTK Kapituła Nagrody. W skład Kapituły wchodzą
Dyrektor Instytutu Filozofii UJ, Dyrektor Instytutu Psychologii UJ, Prezes Polskiego
Towarzystwa Kognitywistycznego, zaś po- zostałych Członków Kapituły powołuje uchwałą
Rada IF UJ, wyznaczając jednego z Członków Przewodniczącym Kapituły. Na wniosek
Przewodniczącego poparty zwykłą większością głosów Kapituła może wyznaczyć jednego z
Członków Kapituły Wiceprzewodniczącym Kapituły oraz wyznaczyć jed- nego z Członków
Kapituły Sekretarzem Kapituły. Członek Kapituły musi posiadać co najmniej stopień

naukowy, a Przewodniczący Kapituły musi posiadać tytuł naukowy. Kadencja Członków
Kapituły nie jest kadencją łączną. Kadencja każdego z Członków trwa od dnia powołania do
dnia odwołania w drodze uchwały Rady IF.
6. Termin posiedzenia Kapituły w sprawie wyboru laureatów Nagrody Przewodniczący
Kapituły ustala z jej Członkami. Dla prawidłowości wyboru wymagane jest prawidłowe
zawiadomienie przez Przewodniczącego o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich
Członków Kapituły, za pomocą wiadomości wysłanej na właściwe adresy poczty
elektronicznej, a następnie obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Kapituły.
7. Prace zgłoszone do Nagród są oceniane przez członków Kapituły, która może skorzystać z
pomocy zewnętrznych recenzentów. Każdy Członek Kapituły dysponuje jednym głosem w
głosowaniu dotyczącym Nagrody za pracę magisterską oraz jednym głosem w głosowaniu
dotyczącym Nagrody za pracę doktorską. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością
głosów. W przypadku gdy dwie prace uzyskają najwyższą liczbę głosów, głosowanie
powtarza się aż do uzyskania jednoznacznego wyniku.
8. Formę i wysokość nagrody ustala każdorazowo Kapituła.
9. W przypadku braku zgłoszeń albo nieodpowiedniego poziomu naukowego zgłoszonych
prac, w określonym roku Kapituła może nie przyznać Nagrody za pracę magisterską lub
pracę doktorską.
10. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kapituła w
głosowaniu. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

