
Uchwała Nr 34/64/2015 
Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
                                 z dnia  23 września  2015 roku 
w sprawie Nagród Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii za wyróżniające się 

prace magisterskie 
 
 
 
Na podstawie § 16 ust.4 Regulaminu  Studiów w  Uniwersytecie  Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie (Uchwała Nr XXIII-25.3/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 
2015 r.) uchwala się co następuje: 
 
 
      § 1 
 
Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
przyjmuje szczegółowy regulamin określający zasady aplikowania i przyznawania 
Nagród Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii za wyróżniające się prace 
magisterskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

                                                       § 2 
 
Z dniem 30 września 2015 r. traci moc Uchwała Rady Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii Nr 25/1/2012 z dnia 28 września 2012 roku.  
 

                                                       § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie 1 października 2015 roku. 
 

 
 
 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
       Dziekan 
 
          Prof. dr hab. Ryszard Bera 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały  Rady 
Wydziału Pedagogiki i 

Psychologii nr 34/64/2015 z dnia 
23 września 2015 r. 

 
 

Regulamin określający zasady aplikowania i przyznawania Nagród Dziekana Wydziału Pedagogiki i 

Psychologii UMCS za wyróżniające się prace magisterskie 

 
§ 1 

1. Ustanawia się Nagrody Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS za wyróżniające się prace 

magisterskie.  

2. Liczba nagród odpowiada liczbie kierunków, na których prowadzone są jednolite studia magisterskie lub 

studia drugiego stopnia. 

3. Na każdy kierunek studiów przeznaczona jest jedna Nagroda Dziekana za wyróżniającą się pracę magisterską. 

 

 

      § 2 

1. Nagrody są finansowane z funduszów Wydziału. 

2. Nieprzyznanie Nagrody na jednym lub więcej kierunku studiów nie ma wpływu na zwiększenie liczby nagród 

na pozostałych kierunkach studiów. 

 

      § 3 

 

1. Wysokość nagrody uzależniona jest od możliwości finansowych Wydziału na każdy rok.  

2. Nagroda Dziekana jest przyznawana za autorstwo pracy magisterskiej, która spełnia wszystkie standardy w 

zakresie prowadzenia badań i pisania prac naukowych z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej, animacji kultury 

lub psychologii oraz posiada charakter nowatorski. 

3. W ocenie pracy bierze się również pod uwagę jej stronę edytorską. 

 

      § 4 

1. Prace do Nagrody zgłasza opiekun (promotor). 

2.Promotor może wytypować po jednej osobie do Nagrody z każdego prowadzonego przez siebie seminarium 

magisterskiego. 

3. Wytypowana praca musi być oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą oraz autor pracy 

musi  uzyskać ocenę bardzo dobrą podczas egzaminu dyplomowego. 

  

      § 5 

1. Promotor składa zgłoszenie pracy magisterskiej do Nagrody wraz z dokumentacją studenta do dn. 25 lipca w 

sekretariacie Dziekana. 

2. Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

      § 6 

1. Zgłoszenia są analizowane przez Kolegium Dziekańskie. 

2. Członkowie Kolegium Dziekańskiego wyłaniają laureatów (po jednym z każdego kierunku) w drodze 

głosowania, zwykłą większością głosów 

3. Jeśli dwaj (lub więcej) kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów przeprowadza się ponowne głosowanie. 

4. Z obrad Kolegium Dziekańskiego sporządza się protokół. 

 
      § 7 
1. Nazwiska laureatów Nagród (za zgodą laureatów) podaje się do wiadomości na stronie internetowej Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii. 

 
 
 

 
 


