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№ 71 від 01.10.2012 р.

Ректору (директору)
вищого навчального закладу ІІІ-ІV р. а.
Львівської області

Премії обласної державної адміністрації та обласної ради (надалі – премії) для
працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації Львівської області призначаються щорічно:
- відомим ученим і знаним фахівцям за значні досягнення в галузі природничих,
технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, які сприяють подальшому
розвитку науки, соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують
високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі;
- талановитим молодим ученим і спеціалістам віком до 35 років в галузі природничих,
технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, результати досліджень яких
сприятимуть соціально-економічним перетворенням у регіоні.
Відповідно до Положення про премії (від 28 вересня 2012 року № 660/0/5-12; додаток 1)
просимо керівників вищих навчальних закладів до 19.10.2012 р. подати у Західний науковий
центр для розгляду документи кандидатур претендентів для здобуття премії згідно квот на
2012 р. (додаток 2) (не подавати кандидатури учених, які отримували премію у попередні
роки):
- витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради наукової установи або
вищого навчального закладу з результатами відкритого (таємного) голосування, підписаний
керівником;
- біографічні відомості про кандидата на здобуття премії, засвідчені печаткою відділу
кадрів за місцем роботи (навчання);
- обґрунтоване подання з характеристикою наукових/науково-технічних досягнень
претендента, які сприятимуть соціально-економічним перетворенням у Львівській області,
та список основних публікацій у відповідній галузі знань;
- письмові рекомендації двох докторів наук, які професійно обізнані з науковими
досягненнями та здібностями претендента (для молодих учених і спеціалістів).
Списки кандидатур просимо подати у друкованому та в електронному вигляді у
редакторі Word за зразком:
№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене
звання, посада

Дата народження

Премії виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету щорічно до Всесвітнього дня
науки в ім’я миру та розвитку (10 листопада).
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