REGULAMIN
NAGRODY im. Tytusa Filipowicza
utworzona w 2018 r.- w 100 lecie odrodzenia Niepodległości

I. Nagroda nosi imię Tytusa Filipowicza (1873– 1953) – działacza politycznego, dyplomaty, publicysty,
przed I wojną światową jednego z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, w ramach której
współpracował z Józefem Piłsudskim. W latach 1921–1923 przewodniczący „Misji specjalnej na
Kaukaz Południowy” w randze ministra pełnomocnego. Inicjator i prezes Ligi Odrodzenia
Gospodarczego. W 1937 był prezesem komitetu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Został
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1941–1942 i 1949–1953
był członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji.

II. Nagroda im. Tytusa Filipowicza nawiązuje do Nagrody im. Lwa Sapiehy, ustanowionej w 2006 r. dla
honorowania wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej, skierowanej ku Europie
Białorusi oraz do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, ustanowionej w 2014 r. dla honorowania zasług
obywateli Ukrainy w rozwoju nauki i kultury, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy, skierowanej ku Europie.

III. Nagroda im. Tytusa Filipowicza ma z kolei na celu uhonorowanie zasług obywateli Gruzji w rozwoju
nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Gruzji oraz budowaniu demokratycznej Gruzji, skierowanej ku Europie, uwzględniającej historyczne,
współczesne i przyszłe związki Gruzji z Polską i Europą. W przyszłości zasięg Nagrody może być
rozszerzony na cały Kaukaz.

IV. Nagroda została ustanowiona w 2018 r. przez: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego (inicjator Nagrody), oraz uczelnie: Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska,
Politechnika Poznańska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet
Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Kolegium Europy
Wschodniej we Wrocławiu.

V. Nagroda ma charakter pobytu badawczego, realizowanego kolejno na uczelniach polskich.
VI. Decyzję o przyznaniu Nagrody im. Tytusa Filipowicza podejmuje Kapituła w skład której wchodzą
prorektorzy - delegaci uczelni:
1) Politechnika Gdańska
2) Politechnika Poznańska
3) Uniwersytet Łódzki

4) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
5) Uniwersytet Rzeszowski
6) Uniwersytet Warszawski
7) Zakład Narodowy im. Ossolińskich
oraz
8) Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.
10) Studium Europy Wschodniej
Skład przedstawicieli uczelni może się zmieniać zgodnie z decyzją Rektorów.

VII. W

przypadku

niemożliwości osobistego

uczestnictwa w posiedzeniu Kapituły dopuszcza się

możliwość oddania głosu w I-szej turze w formie pisemnej (list, fax, e-mail - opatrzone podpisem)

VIII. Kapituła honorować będzie corocznie 1 osobę do Nagrody Głównej (10-miesięczny pobyt na 5
polskich uniwersytetach) - kandydata z dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych
oraz 5 osób na Staż (2-miesięczne pobyty na 1 polskiej uczelni) – kandydatów z zakresu: nauk
społecznych, nauk ścisłych, nauk ekonomicznych, nauk technicznych, nauk humanistycznych.
Kapituła może zdecydować o innym podziale Nagrody i Staży.

IX.

Nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 31 grudnia 2018 roku. Kandydaci do Nagrody i
Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 30 kwietnia 2019 r., zaś Kapituła, na specjalnym
posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej i Staży.

X.

Nagroda im. Tytusa Filipowicza będzie wręczana corocznie w Warszawie.

XI. Laureat Nagrody otrzymuje:
a) Dyplom
b) Kurs języka polskiego ( sierpień- wrzesień)
c) 10-miesięczny pobyt badawczy w Polsce (1 października – 31 lipca) na 5 Uniwersytetach
współtworzących Nagrodę (na każdej uczelni laureat przebywa 2 miesiące).
d) realizacja rozpoczyna się w październiku roku przyznania Nagrody,
e) całością spraw organizacyjnych pobytu Laureata zajmuje się Studium Europy Wschodniej UW.

XII. Zobowiązania Laureata:
a) 2- miesięczny pobyt na każdym z uniwersytetów
b) jeden wykład publiczny, inaugurujący pobyt Laureata na uniwersytecie (ogólnouczelniany,
ogólnowydziałowy lub inny - wedle decyzji uczelni)
c) sześć wykładów kursowych w instytucie, w którym Laureat jest afiliowany (układ zajęć 1+ 6 daje 15 godz.
zajęć i możliwość wpisania tych zajęć jako osobnego bloku do indeksów).

d) sprawozdanie z pobytu badawczego
e) jeśli wynikiem pobytu Laureata w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata jest umieszczenie w
nich informacji o Nagrodzie
XIII. Zobowiązania Uczelni wobec Laureata:
1) diety pobytowe
- 3500 ,- zł netto/ mies. (jeśli Laureat posiada tytuł doktora habilitowanego lub profesora);
- 2500 ,- zł netto/ mies. (jeśli Laureat posiada tytuł magistra lub doktora)
2) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni,
3) zapewnienie opieki/pomocy naukowej opiekuna-specjalisty z dziedziny Laureata, który będzie służył mu
radą i pomocą w trakcie pobytu na uczelni,
4) przekazanie książek z wydawnictwa danego uniwersytetu z dziedziny Laureata (według decyzji Uczelni)
5) lektorat języka polskiego,
6) ewentualne elementy pomocy i wsparcia (według uznania Rektorów).

XIV.Stażysta przy Nagrodzie otrzymuje:
a) dyplom
b) 2-miesięczny pobyt badawczy w Polsce, na 1 uniwersytecie współtworzącym Nagrodę.
c) całością spraw organizacyjnych pobytu Stażysty zajmuje się Studium Europy Wschodniej UW.

XV. Zobowiązania Stażysty:
a) 2 miesiące pobytu
b) sprawozdanie z pobytu badawczego
c) jeśli wynikiem pobytu Stażysty w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Stażysty jest umieszczenie w
nich informacji o Nagrodzie

XVI. Zobowiązania Uczelni wobec Stażysty:
1) diety pobytowe:
- 3500 ,- zł netto/ mies. (jeśli Stażysta posiada tytuł doktora habilitowanego lub profesora);
- 2500 ,- zł netto/ mies. (jeśli Stażysta posiada tytuł magistra lub doktora)
2) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni
3) zapewnienie opieki/pomocy naukowej opiekuna-specjalisty z dziedziny Stażysty, który będzie służył mu
radą i pomocą w trakcie pobytu na uczelni
4) przekazanie książek z wydawnictwa danego uniwersytetu z dziedziny Stażysty (wedle wyboru i hojności
uczelni)
5) w czasie pobytu na uczelniach lektorat języka polskiego
6) ewentualne inne elementy pomocy i wsparcia (według uznania Rektorów).

XVII. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję honorowo. Zostają powołani jako reprezentanci
Uniwersytetów i instytucji (na czas sprawowania funkcji) lub na czas określony przez ustanawiających
Nagrodę.

XVIII. Sekretariat Nagrody mieści się w siedzibie Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,00-927 Warszawa, Pałac Potockich.

