REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
AKADEMICKIEGO TOWARZYSTWA ANDRAGOGICZNEGO
ZA MONOGRAFIE NAUKOWE Z ANDRAGOGIKI
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Organizatorem konkursu na wybitną monografię naukową z andragogiki jest
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne z siedzibą przy ul. Mokotowskiej
16/20, 00-561 Warszawa.
Zarząd ATA raz w roku nagradza zgłoszone publikacje naukowe w dwóch
kategoriach:
- monografie autorskie,
- monografie wieloautorskie.
Zarząd ATA zastrzega sobie prawo nie przyznać nagrody w żadnej kategorii lub
przyznać tylko w jednej.
Publikacje do Konkursu mogą zgłaszać:
- szkoły wyższe i uniwersytety,
- instytuty badawcze i naukowe,
- stowarzyszenia i organizacje społeczne,
- autorzy / współautorzy.
Nadsyłane prace i ich części muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane.
Publikacje kandydujące do nagrody, opublikowane w poprzednim roku, należy
przesłać pocztą do 31 stycznia roku następnego na adres siedziby ATA w
trzech egzemplarzach wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym,
zaopatrzonym w podpis Autora/ów i podmiotu zgłaszającego.
Opinie wydają eksperci z grona pięcioosobowej Kapituły Konkursu wybranej
na okres czterech lat w tajnych wyborach spośród członków ATA będących
samodzielnymi pracownikami nauki.
Przewodniczący Kapituły ma pierwszeństwo w proponowaniu opracowania
opinii poszczególnym ekspertom oraz może wskazać jednego recenzenta
spoza Kapituły.
Praca typowana do nagrody musi zyskać pozytywną opinię trzech
recenzentów.
Kapituła przyjęła następujące fundamentalne kryteria oceny:
- praca obejmuje zagadnienia dotyczące teorii i praktyki edukacji dorosłych,
- cele pracy są zgodne z celami statutowymi ATA,
- dzieło jest innowacyjne.
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Przewodniczący Kapituły, po zapoznaniu się z trzema opiniami, wnioskuje do
Zarządu ATA o nagrodzenie danej pracy lub nieprzyznanie nagrody
konkursowej.
Eksperckie opinie o pracach wraz z wnioskiem Przewodniczącego Kapituły
winny wpłynąć do Zarządu ATA najpóźniej do 25 lutego danego roku.
Zarząd ATA podejmuje do 1 marca uchwałę w sprawie przyznania nagrody za
wybitną monografię z andragogiki i informuje nagrodzonych.
Od negatywnych opinii Kapituły i uchwały Zarządu ATA nie ma odwołania.
Informacja o Laureatach jest publikowana po podjęciu uchwały przez Zarząd
ATA na stronie www.ata.edu.pl oraz w wydawnictwach ATA, tj. w Roczniku
Andragogicznym i Edukacji Dorosłych w formie komunikatu.
Laureaci otrzymują listy gratulacyjne z podpisami Przewodniczącego Kapituły
i Prezesa ATA.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Kapituły Konkursu, chyba że
złożą pisemny wniosek o wyłączeniu z prac Kapituły.
Dokumenty przekazane w związku z udziałem w Konkursie, w tym
egzemplarze pracy zgłoszonej do Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
Uczestnicy Konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na
nieodpłatne korzystanie przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
z przedstawionej pracy poprzez jej prezentację w materiałach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych ATA.

