
REGULAMIN NAGRODY IM. DR MARIANNY SADLAK

§1
1. Fundusz nagrody im. dr Marianny Sadlak powstał i utrzymuje się ze środków w wysokości

230.000,00 zł  (dwieście  trzydzieści tysięcy złoty) ofiarowanych na ten cel Katolickiemu
Uniwersytetowi  Lubelskiemu Jana  Pawła  II  (zwanemu dalej  KUL)  przez  Śp.  Mariannę
Sadlak.

2. Fundusz  zostaje  umieszczony  na  rachunku  bankowym  zapewniającym  wysokie
oprocentowanie. Odsetki z tego rachunku będą zwiększały kapitał funduszu.

3. Nagroda  zostanie  przyznawana  w  danym  roku  akademickim  pod  warunkiem,  że
zgromadzone środki (kapitał wraz z odsetkami) według stanu na dzień 30 czerwca danego
roku są wystarczające do realizacji wypłat  3 nagród i są nie mniejsze niż 150.000,00 zł,
z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy oprocentowanie rachunku nie zapewnia wzrostu środków na rachunku
prorektor  właściwy do spraw studenckich  może podjąć decyzję o przyznaniu nagród ze
zgromadzonych środków aż do ich wyczerpania, co oznacza likwidację funduszu. 

§ 2
1. Z Funduszu będzie wypłacana nagroda dla najlepszych absolwentów KUL za wyróżniającą

pracę magisterską, przez którą rozumie się:
a) średnią  ocen  z  odbytych  studiów  jednolitych  magisterskich  lub  studiów  drugiego

stopnia nie mniejsza niż 4,700,
b) przynajmniej jedną recenzję pracy magisterskiej z wyróżnieniem,
c) bardzo dobrą ocenę z egzaminu dyplomowego. 

2. Termin  składania  wniosków w danym roku akademickim ustala  prorektor  właściwy do
spraw studenckich.

3. Z  wnioskiem  o  przyznanie  nagrody  występują  absolwenci,  których  prace  magisterskie
zostały wyróżnione. 

4. Do  wniosku  wnioskodawca  zobowiązany  jest  dołączyć  opinię  dziekana  wydziału  wraz
z rekomendacją do przyznania nagrody.

5. Dziekan danego wydziału może udzielić tylko jednej rekomendacji do przyznania nagrody.

6. Kandydatów  do  nagrody  wyłania  się  w  na  podstawie  rekomendacji  oraz  kryteriów
określonych w § 2 ust. 1.

§ 3
1. Nagroda może być przyznana maksymalnie trzem osobom w wysokości do 2000,00 zł.

2. Prorektor  właściwy do spraw studenckich może podjąć decyzję  o zmianie  maksymalnej
wysokości nagrody z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty wolnej od podatku
dochodowego od osób fizycznych.



3. Nagroda wypłacana  będzie  za  poprzedni  rok  akademicki  nie  później  niż  do  31 grudnia
danego roku.

4. O  przyznaniu  nagród  decyduje  właściwa  komisja  ds.  stypendiów  fundowanych,  której
przewodniczy prorektor właściwy do spraw studenckich.

5. Decyzja  właściwej  komisji  do  spraw  stypendiów  fundowanych  jest  ostateczna  i  nie
przysługuje na nią odwołanie.

6. Właściwa komisja ds. stypendiów fundowanych może nie przyznać nagród w danym roku
akademickim, jeśli uzna, że kandydaci nie spełniają kryteriów jej przyznania.

7. Osoba wyróżniona nagrodą otrzymuje pisemną informację o przyznaniu nagrody.


