Nagroda im. Stefana Ledera 2020
Nagroda im. Stefana Ledera ma na celu wyróżnienie prac badawczych i projektów
(terapeutycznych, organizacyjnych itp.) z dziedziny psychoterapii, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, które mają na celu poszerzenie jej społecznego zasięgu.
Kandydatów do nagrody należy zgłaszać do Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP:
Wniosek należy nadesłać na adres:
Sekretariat Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź
e-mail: psychoterapia.ptp@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2020 roku

Przypominamy również o innych Nagrodach PTP:
Nagroda im. Marii Pałuby jest przyznawana dla osoby z osiągnięciami w dziedzinie
arteterapii w psychiatrii. Kandydatury do nagrody mogą być zgłaszane do Komisji Nagród PTP
przez członków PTP, Zarządy Oddziałów, Zarządy Sekcji i Komisji PTP, jak również inne
osoby profesjonalnie zaangażowane w pracę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać opis osiągnięć kandydata w dziedzinie
arteterapii.
Nagroda im. Andrzeja Piotrowskiego ma na celu wyróżnienie osób lub zespołów szczególnie
zasłużonych w rozwoju środowiskowych form leczenia i opieki dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Kandydatury do nagrody mogą być
zgłaszane są przez Zarządy Oddziałów, Zarządy Sekcji i członków Zarządu Głównego PTP do
Zarządu Głównego. Wniosek powinien zawierać opis osiągnięć, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpośrednich korzyści dla pacjentów i ich rodzin i powinien zawierać opinię
lokalnych stowarzyszeń pacjentów i ich rodzin.
Nagroda im. Wojciecha Moczulskiego jest przyznawana za wybitne walory rozprawy
doktorskiej z dziedziny psychiatrii członkowi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który
obronił pracę doktorską w okresie od 16 marca 2016 do 24 września 2019. Wniosek powinien
złożyć jeden z recenzentów rozprawy doktorskiej. Do wniosku muszą być dołączone: 2
recenzje rozprawy doktorskiej, 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej, kopia zaświadczenia z
uczelni o nadaniu stopnia doktora, zaświadczenie z właściwego Oddziału o członkostwie PTP.

Wnioski do w/w nagród należy nadesłać elektronicznie na adres: ptp@psychiatria.org.pl
oraz pocztą:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Komisja Nagród
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2020 roku

