REGULAMIN
Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej IFJ PAN 11 kwietnia 2005 r.
z poprawkami przyjętymi na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r.
§1
1. Nagrodę naukową im. Henryka Niewodniczańskiego, zwaną dalej „nagrodą”
przyznaje się nie częściej niż raz do roku młodym uczonym za wybitne i
twórcze prace w zakresie działalności Instytutu.
2. Nagroda jest jedna i tylko dla jednej osoby. Wysokość jej określa każdorazowo
Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
3. Nagrodę przyznaje się za pracę opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat.
4. Nagroda może być przyznana także za cykl prac, z których ostatnia została
opublikowana w czasie określonym w ust. 3.
§2
Nagroda przeznaczona jest dla pracowników Instytutu i uczestników
Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ PAN, którzy nie ukończyli 35 roku
życia.
§3
1. Kandydatów mogą zgłaszać kierownicy naukowych komórek organizacyjnych
i członkowie Rady Naukowej IFJ PAN.
2. Wniosek z uzasadnieniem i odbitkami prac przedstawionych do nagrody należy
zgłaszać do sekretariatu Rady Naukowej w terminie do dnia 20 lipca każdego
roku przyznawania nagrody.
3. W przypadku prac zbiorowych wnioskodawca określa rolę kandydata w realizacji
tematu pracy.
§4
1. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Komisja Nagrody, powoływana
każdorazowo przez Radę Naukową Instytutu w składzie 6 osób. Członkami
Komisji nie mogą być wnioskodawcy, przewodniczący Rady i Dyrektor
Instytutu.

2. Komisja Nagrody wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja Nagrody może powołać recenzentów wniosków.
4. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym przy obecności co najmniej czterech członków Komisji.
§5
Przewodniczący Komisji przedstawia kandydaturę wraz z uzasadnieniem Radzie
Naukowej do zaakceptowania. Zaakceptowany wniosek zostaje przekazany
Dyrektorowi IFJ PAN.
§6
Osoba wyróżniona nagrodą otrzymuje odpowiedni dyplom.
§7
Informacje o przyznaniu nagrody publikowane będą w czasopismach
specjalistycznych i na stronie internetowej IFJ PAN.
§8
Wręczenia dyplomu dokonuje Dyrektor Instytutu na posiedzeniu Rady
Naukowej.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

