
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

MIĘDZYNARODOWA NAGRODA „EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO” 

PIĄTA EDYCJA – ROK 2021 

 

Celem promowania znajomości Nauki Społecznej Kościoła Katolickiego Fundacja  Centesimus Annus - Pro Pontifice 
(FCAPP), w ramach Międzynarodowego Konkursu “Ekonomia i Społeczeństwo”, przyznaje 

a) nagrodę w wysokości 20.000 euro za publikacje w dziedzinie ekonomicznej i społecznej 
b) nagrodę w postaci dwóch stypendiów naukowych dla młodych naukowców w wysokości 10.000  i 20.000 euro  

Konkurs odbywa się co dwa lata; nagrody zostaną przyznane w roku 2021. 

Wymogi dotyczące publikacji 

Prace winny być opublikowane nie wcześniej niż rok 2015. Nagrodzona publikacja powinna przyczyniać się w oryginalny 
i znaczący sposób do wyjaśnienia, pogłębienia czy stosowania Nauki społecznej Kościoła w aktualnym kontekście i być 
uznana za pracę solidną i wysokiej jakości. Fundacja Centesimus Annus – Pro Pontifice pragnie nagrodzić prace 
zrozumiałe dla szerokiej publiczności, wyrażajace z proroczą mocą chrześcijańskie zaangażowanie w działalność 
ekonomiczną i społeczną. Jury Konkursu uwzględni prace opublikowane w językach: francuskim, angielskim, włoskim, 
portugalskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim. W przypadku, gdyby zwycięzców było więcej, nagroda zostanie 
pomiędzy nich  po równo podzielona. 

Prace należy przedstawić do dnia 30 września 2020 roku. 
 

Wymogi dotyczące stypendiów naukowych 

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świetego FCAPP ogłasza konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji na 
dwa stypendia naukowe dla młodych naukowców w wieku do lat 35, celem uczestniczenia – od daty roku 
akademickiego 2021/2022 – w kursach specjalistycznych i/lub badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytety 
lub Placówki naukowe wyższego stopnia w dziedzinie studiowania i stosowania nowych modeli rozwoju społeczno – 
ekonomicznego, które zgodnie z zasadami Nauki Społecznej Kościoła będą inkluzywne, solidarne i zrównoważone. 
Wysokość stypendiów naukowych  wynosi € 10.000 jeżeli Uniwersytet /Uczelnia/Placówka naukowa znajduje się w kraju 
stałego zamieszkania kandydata, lub € 20.000 jeżeli Uniwersytet/Uczelnia/Placówka naukowa znajduje się w kraju innym 
od kraju stałego zamieszkania. 

Kandydaci powinni przesłać  do Jury Konkursu krótką, trzystronicową prezentację projektu, który zamierzają zrealizować 
– załączając ocenę sporządzoną przez profesora odpowiedzialnego za ten projekt, oraz kopię wskazanych poniżej 
tytułów  naukowych. 

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich (laurea magistrale) lub dyplom 
równoważny, z oceną min. 105/110 punktów lub równoważną, uzyskany w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 grudnia 
2019. Od kandydatów nie włoskich wymaga się dyplomu uzyskanego po ukończeniu programu co najmniej pięcioletnich 
studiów wyższych. 

Kursy zapewniające odpowiednie wykonanie projektu muszą obejmować co najmniej jeden rok akademicki. 

Będą brane pod uwagę projekty w językach: francuskim, angielskim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, niemieckim i 
polskim. 

Podania wraz ze wskazanymi powyżej dokumentami należy przedstawić do dnia 30 września 2020 roku. 
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