
 
 

 

Regulamin Nagrody Dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II za najlepszą pracę dyplomową (licencjacką i magisterską)  

§ 1 
POSTANOWNIENIA OGÓLNE 

1. Nagroda Dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II (zwana dalej Nagrodą) jest przyznawana corocznie w trybie konkursowym. 
Celem nagrody jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych 
(licencjackich i magisterskich) przygotowanych na seminariach prowadzonych na 
Wydziale Filozofii KUL (zwanym dalej Wydziałem) w zakresie wszystkich kierunków 
studiów prowadzonych przez Wydział. 

2. Nagrodę przyznaje Komisja ds. Nagrody Dziekana (zwana dalej Komisją). W skład 
komisji wchodzi co najmniej pięciu członków powoływanych przez Dziekana na okres 
edycji konkursu spośród nauczycieli akademickich albo pracowników naukowych 
zatrudnionych na Wydziale Filozofii, posiadających co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, w tym prodziekan ds. studenckich, który pełni funkcję 
przewodniczącego komisji, oraz przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału 
Filozofii.  

3. Komisja przyznaje jedną nagrodę dla każdego kierunku studiów z uwzględnieniem 
poziomu i profilu kształcenia, a także formy studiów. 

4. Forma nagród w danej edycji konkursu jest podawana do publicznej wiadomości wraz 
z ogłoszeniem konkursu przez Dziekana. 

§ 2 
ZASADY ZGŁASZANIA PRAC 

1. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje promotor. Każdy promotor może zgłosić tylko 
jedną pracę przygotowaną na prowadzonym przez niego seminarium w roku 
akademickim, w którym ogłoszono konkurs. W przypadku gdy promotor prowadzi 
seminarium dyplomowe na studiach I i II stopnia, ma prawo zgłosić po jednej pracy z 
każdego poziomu studiów. 

2. Przedstawiona do nagrody praca musi zostać złożona w terminie określonym 
Regulaminem studiów KUL. Do konkursu może być zgłoszona wyłącznie praca z oceną 
5,0 dokonaną przez promotora i recenzenta. 

3. Ocenie podlega wyłącznie praca, której autor zwieńczył studia egzaminem dyplomowym 
w terminie wyznaczonym przez Regulamin Studiów KUL. 

4. Prace należy zgłosić w dziekanacie Wydziału na formularzu zgłoszeniowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wraz z kopią oceny pracy, 
o której mowa w § 35 ust. 3 i § 36 ust. 3 Regulaminu studiów KUL. 

5. Zgłoszenia należy składać do końca września roku akademickiego, w którym ogłoszono 
konkurs.  

§ 3  
PROCEDURA OCENY PRAC 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najlepszej pracy dla każdego kierunku studiów 
z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia, a także formy studiów, dokonywany jest 
bezpośrednio przez Komisję. W aspekcie materialnym istotna jest waga podejmowanej 
w pracy problematyki, samodzielność i wnikliwość przeprowadzonych analiz oraz 



 
 

 

bogactwo wykorzystanej literatury przedmiotu. Praca musi być przygotowana w sposób 
nienaganny w aspekcie formalnym.  

2. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący. 

3. Decyzja Komisji zapada większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy równej liczbie 
głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

4. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. 

5. Ze względu na niezadowalający poziom prac dyplomowych w danym roku akademickim 
Komisja może odstąpić od przyznania Nagrody dla określonego kierunku, poziomu 
i profilu kształcenia oraz formy studiów. 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Informacja o laureatach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Wydziału. 

2. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o formie i terminie wręczenia nagród 
po zakończeniu bieżącej edycji konkursu, nie później niż do końca października 
następnego roku akademickiego. 

3. W sytuacjach wątpliwych lub nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 
przewodniczący Komisji. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2012 r. 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania Nagrody Dziekana 

Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II za najlepszą pracę 

dyplomową licencjacką i magisterską dla 
kierunków prowadzonych na Wydziale 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Informacje o autorze pracy dyplomowej: 

1. Imię i nazwisko 

....................................................................................................................................................... 

2. Adres do korespondencji 

....................................................................................................................................................... 

4. Telefon, e-mail 

....................................................................................................................................................... 

5. Kierunek, poziomu kształcenia, profil kształcenia, forma studiów: 

...................................................................................................................................................... 

6. Data egzaminu dyplomowego 

...................................................................................................................................................... 

Informacje o promotorze pracy dyplomowej: 

1. Imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy 

....................................................................................................................................................... 

2. Seminarium, na którym przygotowana została praca dyplomowa 

....................................................................................................................................................... 

Informacje o recenzencie pracy dyplomowej: 

1. Imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy 

....................................................................................................................................................... 

Informacje o pracy dyplomowej: 

1. Temat pracy 

....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………........... 

2. Streszczenie pracy zawierające od 200 do 400 słów 

……………………………………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................................……
……………………………………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................................…… 

 

podpis autora pracy       podpis promotora 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania Nagrody Dziekana 

Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II za najlepszą pracę 

dyplomową licencjacką i magisterską dla 
kierunków prowadzonych na Wydziale 

 

 

Oświadczenie autora pracy 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania Nagrody Dziekana 
Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za najlepszą pracę 
dyplomową licencjacką i magisterską dla kierunków prowadzonych na Wydziale i akceptuję 
jego postanowienia. 
......................................................................................... 
(data i czytelny podpis autora pracy) 

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w 
związku z udziałem w konkursie na Nagrodę Dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za najlepszą pracę dyplomową licencjacką i 
magisterską dla kierunków prowadzonych na Wydziale, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na 
przetwarzanie przez Wydział Filozofii KUL danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, 
w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. 
......................................................................................... 
(data i czytelny podpis autora pracy) 


