
Regulamin konkursu na granty 
w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego

§1

1. Konkurs na granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego,
zwany dalej konkursem, finansowany jest z części środków finansowych wyodrębnionych
w ramach pozostałości z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii KUL. 

2. Konkurs  ma  na  celu  zapewnienie  wysokiej  jakości  kształcenia  na  Wydziale  Filozofii
stwarzając możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym  uczestnikom I roku
studiów II stopnia na Wydziale Filozofii KUL poprzez wspieranie prowadzonych przez
nich  badań  naukowych  oraz  zadań  z  nimi  związanych  służących  uzyskaniu  tytułu
zawodowego  magistra.  Beneficjenci  programu,  prowadzący  badania  pod  kierunkiem
promotora  pracy  dyplomowej,  otrzymają  możliwość  sfinansowania  swojego  zadania
badawczego,  stanowiącego  podstawę  przygotowywanej  pracy  dyplomowej,  z  grantu
w wysokości 3000,00 zł.

3. Grant wypłacany będzie w miesięcznych ratach w wysokości 300,00 zł bądź w formie
dofinansowania wyjazdu naukowego rozliczanego zgodnie z zasadami  obowiązującymi
w KUL. Wyboru formy wypłaty grantu dokonuje wnioskodawca.

4. Dla każdego kierunku studiów II stopnia prowadzonego na Wydziale Filozofii ustanawia
się maksymalnie 2 stypendia, przy czym zastrzega się, że pełna pula stypendiów może nie
zostać wykorzystana. 

5. Informacja o konkursie jest ogłaszana przez dziekana na stronie internetowej Wydziału
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§2

1. Z wnioskiem o grant mogą wystąpić studenci, którzy zaliczyli  pierwszy semestr I roku
studiów  II  stopnia  na  Wydziale  Filozofii  oraz  posiadają  średnią  ocen  z  pierwszego
semestru studiów co najmniej 4,5.

2. Wnioski  o  grant  należy  złożyć  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  w  ogłoszeniu
konkursowym. Wzór wniosku określa załącznik nr 2. Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie o średniej ocen z pierwszego semestru studiów II stopnia;
• wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego (w aspekcie organizacji nauki) za rok

poprzedzający  rok  złożenia  wniosku  wraz  z  dokumentami  poświadczającymi
powyższe osiągnięcia;

• opis  przygotowywanej  pracy  dyplomowej  (zadania  badawczego),  cel  realizacji
i planowane efekty naukowe, sposób wykorzystania grantu ze wskazaniem formy
wypłaty, o której mowa w §1 ust. 3;

• opinię  promotora  pracy  dyplomowej  w  aspekcie  możliwości  realizacji  zadania
badawczego.

3. Termin  wyznaczony  na  składanie  wniosków  nie  może  być  krótszy  niż  14  dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia konkursu.

4. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną

prośbę osoby, która go złożyła.

§3

Ocena zgłoszonych do konkursu wniosków dokonana zostanie przez Kapitułę Konkursową
powołaną przez dziekana w składzie:

 prodziekan Wydziału Filozofii, jako przewodniczący,



 dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa,
 dyrektor Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych,
 dyrektor Instytutu Filozofii Teoretycznej,
 dwóch nauczycieli akademickich,
 przedstawiciel Doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii,
 przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Filozofii.

§4

1. Ocena wniosków dokonana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
a. średnia ocen z pierwszego semestru studiów II stopnia;
b. ocena  dorobku  naukowego  i  organizacyjnego  (w  aspekcie  organizacji  nauki)

wnioskodawcy za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;
c. opis  przygotowywanej  pracy  dyplomowej,  cel  realizacji  i  planowane  efekty

naukowe;
d. opinia  promotora  pracy  dyplomowej  w  aspekcie  możliwości  realizacji  zadania

badawczego.
2. Szczegółowy tryb oceny wniosków ustala Komisja Konkursowa.
3. Z  posiedzeń  Kapituły  Konkursowej  sporządzony  zostaje  protokół.  Protokół  podpisują

wszyscy obecni w posiedzeniu uczestnicy Kapituły.
4. Od decyzji Kapituły Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5. Kapitule  Konkursowej  przysługuje  prawo  zmiany  decyzji  o  przyznaniu  grantu

w przypadku skreślenia beneficjenta z listy studentów.
6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują informację o jego wynikach w sposób przyjęty

na Wydziale.

§5

Środki finansowe będą wypłacane beneficjentom na pokrycie zadań badawczych w formie
przyjętej na Wydziale.

§6

1. Beneficjent  jest  zobowiązany  do  złożenia  przewodniczącemu  Kapituły  Konkursowej
raportu z wykorzystania grantu i realizacji zadania badawczego przed końcem ostatniego
semestru  studiów.  Raport  winien  zawierać  cel  zadania,  opis  realizowanych  prac,  opis
najważniejszych osiągnięć oraz wykorzystanie uzyskanych wyników, jednak nie więcej
niż 6 tys. znaków ze spacjami.

2. Najlepszym beneficjentom umożliwi się opublikowanie wyników realizowanego zadania
w  jednym  z  czasopism  wydawanych  przez  Wydział,  z  uwzględnieniem  procedury
recenzyjnej obowiązującej w tych czasopismach.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dziekan Wydziału Filozofii
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445 42 51, fax +48 81 445 41 90, e-mail: filozofia@kul.lublin.pl

Lublin, dn. ...............................

Ogłoszenie o konkursie

Dziekan  Wydziału  Filozofii  ogłasza  konkurs  na  granty  

w  ramach  programu  stypendialnego  im.  prof.  Stefana  Swieżawskiego  na

rok ................

1. Zasady  i  tryb  przeprowadzenia  konkursu  określa  Regulamin  konkursu  na

granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskeigo.

2. Wysokość dofinansowania wynosi ................ zł.

3. Określam następujący harmonogram konkursu: 

 termin składania wniosków w dziekanacie Wydziału Filozofii na formularzu

stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu  – do ................;

 termin oceny wniosków przez Kapitułę Konkursową – do ................

4. W skład Kapituły Konkursowej powołuję: ...................

Załącznik nr 1: Wzór ogłoszenia o konkursie



Imię i Nazwisko Lublin, dn. .............................

Wydział Filozofii

kierunek 

numer albumu

Do Dziekana Wydziału Filozofii KUL

Zwracam się o przyznanie grantu w ramach programu stypendialnego im. prof.

Stefana Swieżawskiego na realizację zadania badawczego ...................................... . 

Do wniosku dołączam: 

1. zaświadczenie o średniej ocen z pierwszego semestru studiów II stopnia;

2. wykaz oraz dokumenty poświadczające dorobek naukowy i organizacyjny za

rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

3. opis przygotowywanej pracy dyplomowej (zadania badawczego), cel realizacji

i planowane efekty naukowe, sposób wykorzystania grantu ze wskazaniem

formy wypłaty;

4. opinię promotora pracy dyplomowej w aspekcie możliwości realizacji zadania

badawczego.

……………………………………………………

Podpis

Decyzja Komisji Konkursowej:

Kapituła  Konkursowa  przyznaje  /  nie  przyznaje*  grant

w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego

w roku ……………… w wysokości ……………… zł.

Załącznik nr 2: Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania



Lublin, dnia …………………… Podpisy Członków Kapituły

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2: Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania


	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
	Dziekan Wydziału Filozofii


