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Regulamin przyznawania Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego 

za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej 

 

1. Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój 

ekonomii matematycznej została ustanowiona w 2017 roku przez Senat Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Środki na Nagrodę pochodzą z wpłat darczyńców. Pierwszej wpłaty, 

w wysokości stu tysięcy złotych, dokonała żona Profesora Andrzeja Malawskiego, Pani Profesor 

Barbara Malawska. 

2. Wysokość Nagrody jest ustalana do 20 lutego roku przyznawania Nagrody; nie jest ona niższa niż 

dziesięć tysięcy złotych brutto. Informacja o wysokości Nagrody jest publikowana w każdym roku 

na stronie internetowej poświęconej Nagrodzie.  

3. O Nagrodę będą mogli ubiegać się młodzi naukowcy (w rozumieniu art. 360 ust.2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 roku -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), będący nauczycielami akademickimi 

lub pracownikami naukowymi, doktorantami lub byłymi doktorantami posiadającymi stopień 

doktora – polskiej uczelni lub innej polskiej jednostki prowadzącej działalność naukowo-badawczą, 

którzy w dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok przyznania Nagrody spełnili 

co najmniej jeden z poniższych warunków:  

a) opublikowali co najmniej jeden artykuł naukowy z zakresu ekonomii matematycznej 

w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,  

b) uzyskali stopień doktora i przedkładają do Nagrody rozprawę doktorską, wnoszącą istotny 

wkład w rozwój ekonomii matematycznej.  

4. Wnioski o Nagrodę (ze wskazaniem osiągnięć z poprzedzających dwóch lat) mogą składać 

do 31 maja roku przyznawania Nagrody sami zainteresowani lub samodzielni pracownicy naukowi, 

posiadający dorobek naukowy z zakresu ekonomii matematycznej.  

5. Do wniosku o Nagrodę należy dołączyć:  

a) w przypadku rozprawy doktorskiej: jej wersję elektroniczną (w formacie PDF) oraz autoreferat, 

a także skan dyplomu uzyskania stopnia doktora;  

b) w przypadku artykułów naukowych: skan lub opublikowane wersje artykułów.  

6. Wnioski oraz dołączone dokumenty należy składać w języku polskim lub angielskim.  

7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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8. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Kapituła Nagrody, powoływana przez Senat Uczelni na 

okres od 1 października roku rozpoczynającego kadencję władz Uczelni do 30 września roku, 

w którym kończy się kadencja władz Uczelni. Każdy członek Kapituły ma prawo głosu.  

9. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody przed 10 września danego roku. Tryb pracy 

i sposób podejmowania decyzji są określone w wewnętrznym dokumencie Kapituły, przyjętym 

zgodnie przez wszystkich jej członków.  

10. W procesie oceny Kapituła bierze pod uwagę prace z zakresu ekonomii matematycznej.  

11. Nagroda jest przyznawana raz w roku kalendarzowym co najwyżej dwóm osobom.  

12. Kapituła może nie przyznać Nagrody w danym roku. 

13. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

14. Laureat otrzymuje dyplom Nagrody, którego wręczenie odbywa się w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.  

15. Kandydat do Nagrody wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego przebiegu konkursu o Nagrodę.  

16. Laureat Nagrody wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości (m.in. na stronie 

internetowej poświęcej Nagrodzie oraz na stronach i profilach internetowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie) swojego imienia, nazwiska, tytułu nagrodzonej rozprawy lub 

artykułów naukowych oraz wysokości przyznanej Nagrody.  


