Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 21/2019

Regulamin Nagrody
imienia
Dra Jana Zygmunta Robla
§1
1.

Nagroda imienia Dra Jana Zygmunta Robla, zwana dalej Nagrodą, została ustanowiona przez
Radę Naukową Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
w trzydziestolecie śmierci dra Jana Zygmunta Robla.

2.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez jej Kapitułę, za najlepszą pracę habilitacyjną,
doktorską, magisterską, licencjacką lub dyplomową w dziedzinie nauk sądowych.

3.

Nagrodę ustanowiono celem popularyzacji nauk sądowych, szczególnie zagadnień współczesnej
kryminalistyki, chemii, toksykologii, biologii, genetyki, psychiatrii i psychologii sądowej,
a także rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych, wśród jak najliczniejszego grona
studentów i słuchaczy szkół wyższych oraz opiekunów i promotorów ich prac. Nagroda ma
również służyć promocji autorów najciekawszych prac habilitacyjnych, doktorskich,
magisterskich, licencjackich oraz dyplomowych z tych dyscyplin.
§2

1.

W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych i jego Zastępca do spraw naukowych.

2.

Rada Naukowa Instytutu Ekspertyz Sądowych może poszerzyć skład Kapituły o przedstawicieli
poszczególnych dyscyplin nauk sądowych, którzy wyróżniają się znacznym doświadczeniem
zawodowym oraz dorobkiem opiniodawczym, badawczym lub dydaktycznym.

3.

Funkcję Kanclerza Kapituły pełni Przewodniczący Rady Naukowej, a Sekretarza Kapituły
Zastępca Dyrektora Instytutu do spraw naukowych.

4.

Promotorzy i recenzenci prac zgłoszonych do Nagrody, będący członkami Kapituły, podlegają
wyłączeniu z oceny tych prac. Liczba członków Kapituły nie może liczyć mniej niż 3 osoby.
§3

1.

Prawo występowania o przyznanie Nagrody za określony rok akademicki, w formie wniosku
obejmującego wyłącznie jedną pracę, przysługuje każdorazowo członkom Kapituły oraz
promotorom i opiekunom przedstawianych do wyróżnienia prac.

2.

Wniosek o przyznanie Nagrody za kolejny rok akademicki powinien wraz z kopią pracy
wpłynąć do Instytutu Ekspertyz Sądowych do 30 dni od jego zakończenia tj. nie później niż do
31 października.

3.

Wszystkie przedstawiane do wyróżnienia prace są recenzowane.
§4

1.

Za dany rok akademicki może zostać przyznana Nagroda w każdej kategorii prac, w postaci
medalu pamiątkowego, dyplomu i nagrody pieniężnej, której wysokość określa Kapituła
Nagrody. Kapituła ma ponadto prawo nagrodzić w jeszcze innej formie autora wyróżnionej
pracy.

2.

Wyróżnione Nagrodą prace będą publikowane w formie streszczenia, doniesienia lub artykułu
w czasopiśmie „Problems of Forensic Sciences” lub w innym piśmie według decyzji Kapituły.
O formie publikacji, na podstawie recenzji pracy i oceny jej wartości poznawczej, decyduje
Kapituła Nagrody w uzgodnieniu z Redaktorem naczelnym czasopisma.

3.

Kapituła może nie przyznać Nagród za dany rok akademicki. Decyzje Kapituły w sprawie
przyznania Nagród przekazywane są do wiadomości wszystkich wnioskodawców oraz ogłaszane
w co najmniej dwóch czasopismach naukowych.
§5

1.
2.

Nagrody są wręczane w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Termin wręczenia Nagród, przypadający na dzień posiedzenia Rady Naukowej Instytutu
Ekspertyz Sądowych, ustala Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Kanclerzem Kapituły.

