KOMUNIKAT
KAPITUŁY NAGRODY im. Profesora Jana Baszkiewicza
w sprawie nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o polityce i administracji
obronioną w Uniwersytecie Warszawskim w 2019 lub 2020 roku
oraz za najlepszą monografię autorską w zakresie nauk o polityce
wydaną w Polsce w 2019 lub 2020 roku
Kapituła Nagrody im. Profesora Jana Baszkiewicza, działająca – zgodnie z regulaminem
Nagrody – w składzie: dr hab. Daniel Przastek jako przewodniczący (dziekan Wydziału Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, prof. dr hab.
Wojciech Jakubowski, prof. dr hab. Mirosław Karwat, prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska,
prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Bartłomiej Zdaniuk, prof. dr
hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. dr hab. Tomasz Żyro,
ogłasza konkurs:
- na naj lepszą pr acę doktor ską z zakresu nauk o pol i tyce i admi ni str acji ,
która nawiązuje swym charakterem do osiągnięć składających się na dzieło Profesora
Jana Baszkiewicza, obr oni oną w Uni wer syteci e War szawski m w 2019 l ub
2020 r oku ;
- na naj lepszą monogr afi czną książkę naukową , która nawiązuje swym
charakterem do osiągnięć składających się na dzieło Profesora Jana Baszkiewicza,
autor stwa pol ski ego badacza wydaną w Pol sce w 2019 l ub 2 020 r oku .
1. Zgłoszenia kandydatur do nagród w obu kategoriach prosimy kierować na adres: Dziekan
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (00-927 Warszawa,
Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny WNPiSM), z odpowiednim dopiskiem:
„Kapituła Nagrody Profesora Jana Baszkiewicza – praca doktorska” bądź „Kapituła Nagrody
Profesora Jana Baszkiewicza – monografia”, w terminie do dnia 31 maja 2021 r.
•

W przypadku pracy doktorskiej, prawo zgłaszania prac mają promotorzy rozpraw
doktorskich z zakresu nauk o polityce i administracji obronionych w Uniwersytecie
Warszawskim w 2019 lub 2020 roku. Prosimy o przesyłanie prac w formie papierowej
(2 egzemplarze) wraz z merytorycznym uzasadnieniem zgłoszenia. W każdym
zgłoszeniu należy podać dokładne dane kontaktowe (w tym adres e-mail).

•

W przypadku monograficznej książki naukowej, której tematyka związana jest z
dziełem naukowym Profesora Jana Baszkiewicza, autorstwa polskiego badacza
wydanej w Polsce w 2019 lub 2020 r., prawo zgłaszania prac mają jednostki naukowe
prowadzące działalność badawczą w zakresie nauk o polityce i administracji, historii
lub nauk prawnych, wydawnictwa naukowe oraz osoby legitymujące się tytułem
naukowym profesora nauk społecznych lub nauk humanistycznych. Prosimy o
przesyłanie zgłoszeń w formie papierowej wraz z 2 egzemplarzami książki. Do zgłoszeń
jednostek naukowych musi być dołączona opinia popierająca zgłoszenie sporządzona
przez osobę legitymującą się co najmniej stopniem doktora habilitowanego nauk
społecznych lub humanistycznych. W każdym zgłoszeniu należy podać dokładne dane
kontaktowe (w tym adres e-mail).

2. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z wolą Profesora Jana Baszkiewicza, dzięki zasobom,
które pozostawił do dyspozycji jej wykonawcom. Kapituła ustala wysokość nagrody:
•

•

za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o polityce i administracji obronioną w
Uniwersytecie Warszawskim w 2019 lub 2020 r. na dziesięć tysięcy złotych (nagroda
pierwszego stopnia) oraz osiem tysięcy złotych (nagroda drugiego stopnia).
za najlepszą monograficzną książkę naukową z zakresu nauk o polityce autorstwa
polskiego badacza wydaną w Polsce w 2019 lub 2020 r. na piętnaście tysięcy złotych
(nagroda pierwszego stopnia) oraz dziesięć tysięcy złotych (nagroda drugiego stopnia)

Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone merytorycznie przez Kapitułę Nagrody, która
przedstawi wniosek o przyznanie nagród Radzie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW. Rada może zdecydować o przyznaniu Nagrody albo, w trybie uchwały,
o nieprzyznaniu jej w danym roku z powodów merytorycznych.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 września 2021 r.
Warszawa, dnia 1 marca 2021 r.
Przewodniczący Kapituły
Dr hab. Daniel Przastek

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie internetowej WNPiSM UW pod adresem:
https://wnpism.uw.edu.pl/nagroda-im-jana-baszkiewicza

Dzieło naukowe Jana Baszkiewicza
Zainteresowania i dokonania naukowe Profesora Jana Baszkiewicza wykraczały poza
ramy utrwalonych w kulturze akademickiej dystynkcji i stereotypów. Obejmowały prawo
(historię prawa i historię ustrojów), historię en général, nauki o polityce. Do tego katalogu
dodać też z pewnością wypada filozofię i socjologię. Wyraźnie zarysowana różnorodność
nie przekreśliła wszakże jednolitości dzieła, mieszczącego w sobie wiedzę zakorzenioną
w dorobku odrębnych dyscyplin naukowych. Stała się specyficzną formułą oglądu
umożliwiającego głęboki namysł nad materią prawa, historii i polityki. Afirmując
naukowe dokonania Jana Baszkiewicza akcentujemy wagę tradycji, która sprzeciwia się
tendencjom kierującym wysiłek myślenia na tory rutyny i powierzchownie rozumianej
efektywności. Dzieło Jana Baszkiewicza wyrasta z refleksji scalającej różnorodne rejestry
ludzkiej mądrości. Pozwala widzieć szeroko rozumiane studia dotyczące polityki jako
wyzwanie, które pokusom błahości, pospolitości i schematyzmu przeciwstawia siłę
nieuznającego kompromisów talentu i oryginalności. Troska o utrwalenie tego przesłania
przyświeca też Kapitule Nagrody im. Profesora Jana Baszkiewicza oceniającej zgłoszone
w konkursie prace.

