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Regulamin konkursu pt. „Moja kariera” w ramach projektu „Europejski doradca” 
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 

§ 1 
Organizator 

Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej Organizatorem lub KUL, z siedzibą przy Al. 
Racławickich 14 w Lublinie.  

§ 2 
Komisja Konkursowa 

1. Powołuje się Komisję Konkursową, w której skład wchodzą: 

a) ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – 
przewodniczący; 

b) koordynator merytoryczny projektu ,,Europejski doradca”; 

c) kierownik projektu „Europejski doradca”. 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: 

a) podejmowanie decyzji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu; 

b) zapoznanie się z pracami konkursowymi; 

c) ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu; 

d) wręczenie nagród. 

3. Przewodniczący Komisji Konkursowej może podjąć decyzję o powołaniu 
dodatkowych członków Komisji.  

§ 3 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie wiedzy na temat budowania swojej 
kariery wśród uczniów klas maturalnych. 
       § 4 

Adresaci konkursu 

1. Konkurs ,,Moja kariera” jest skierowany do uczniów klas maturalnych (kandydaci z 
Polski) - na studia stacjonarne I stopnia pt. „Doradztwo kariery i doradztwo 
personalne” w ramach projektu „Europejski doradca” dofinansowanego z Funduszy 
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Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym nagrodą 
będzie indeks na kierunku ,,Doradztwo kariery i doradztwo personalne” na rok 
akademicki 2017/2018. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 
 

§ 5 
Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu 

1. Konkurs organizowany jest dla kandydatów klas maturalnych, którzy chcą rozpocząć 
naukę na kierunku ,,Doradztwo kariery i doradztwo personalne”. 

2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (film, 
prezentacja PowerPoint lub Prezi) na wybrany przez uczestnika konkursu temat KUL 
– studia – kariera / KUL – education – career. 

3. Prace można: 

a) złożyć osobiście w biurze projektu ,,Europejski doradca”, Sekcja Funduszy 
Strukturalnych, Collegium Norwidianum KUL w Lublinie (Al. Racławickie 14) w 
pok. 201; 

b) przesłać e-mailem na adres europejski@kul.pl; 

c) przesłać pocztą na adres Organizatora (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II; Al. Racławickie 14 pok. CN 201; 20-950 Lublin) z dopiskiem konkurs ,,Moja 
kariera” wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową zawierającą dane identyfikujące 
uczestnika konkursu, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.  

4. Termin składania/nadsyłania zgłoszeń upływa 22 czerwca 2017 r. 

5. Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu. 
 
§ 6 

Przebieg konkursu 

1. Do 30 czerwca 2017 r. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów, którzy otrzymają 
indeksy kierunku ,,Doradztwo kariery i doradztwo personalne”. 

2. Po przeprowadzeniu oceny Komisja Konkursowa sporządza protokół. 

3. Wyniki konkursu będą przekazane pocztą elektroniczną laureatom. 
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§ 7 

Nagrody 

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są dwa indeksy na kierunek studiów 
stacjonarnych I stopnia pt. „Doradztwo kariery i doradztwo personalne” w ramach 
projektu „Europejski doradca” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzony w języku polskim.  

2. Laureaci, którzy otrzymają nagrodę określoną w § 7 ust. 1, są przyjmowani na 
przedmiotowy kierunek poza postępowaniem konkursowym. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i wiążące dla wszystkich 
uczestników konkursu. Od decyzji tych nie przysługuje odwołanie.  

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie internetowej Uniwersytetu – w zakładce Kandydat  

3. Podane w zgłoszeniu do konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane 
przez Organizatora w celu przygotowania dokumentacji konkursowej i ogłoszenia 
listy nagrodzonych. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

4. Organizator nie zwraca prac konkursowych.  

5. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z potwierdzeniem znajomości i pełnej 
akceptacji niniejszego regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komisja 
Konkursowa. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 


