M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 343
ZARZĄDZENIE ROP-0105-12/17
PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu im. Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze
prace licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki
Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin konkursu m. Profesor Teresy Kukołowicz na najlepsze prace licencjackie i
magisterskie z zakresu pedagogiki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. kształcenia:
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Regulamin konkursu im. Profesor Teresy Kukołowicz
na najlepsze prace licencjackie i magisterskie
z zakresu pedagogiki
I. Informacje o Konkursie na najlepsze prace magisterskie i licencjackie

1. Instytut Pedagogiki ogłasza Konkurs im. Prof. Teresy Kukołowicz na najlepsze prace badawcze
licencjackie i magisterskie z zakresu pedagogiki (zwany dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II (zwany dalej Organizatorem).
3. Adres Organizatora: Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin instped@kul.lublin.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i rozstrzygania spraw
niezawartych w Regulaminie.

II. Regulamin Konkursu

§ 1 Cel Konkursu
Celem niniejszego konkursu jest:
1) upowszechnienie myśli i dorobku Profesor Teresy Kukołowicz;
2) zwiększanie zainteresowania studentów refleksją i badaniami pedagogicznymi w ujęciu
historycznym i współczesnym uwzględniając problematykę, o której mowa w § 2 ust. 3
Regulaminu;
3) promowanie oryginalnych prac badawczych z zakresu pedagogiki.

§ 2 Tryb zgłaszania prac do Konkursu
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie lub magisterskie, których obrona odbyła
się w roku, w którym rozstrzygany jest Konkurs oraz prace, których obrona odbyła się w roku
poprzedzającym Konkurs.
2. Prace powinny być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca danego roku.
3. Do Konkursu można zgłaszać prace, których problematyka obejmuje następujące obszary:
1) rozwój myśli pedagogicznej w badaniach Profesorów Instytutu – implikacje dla
współczesności;

2) wkład myśli pedagogicznej w KUL w rozwój dyscypliny;
3) metodologiczne aspekty tworzenia wiedzy w pedagogice;
4) interdyscyplinarny i subdyscyplinarny przedmiot badań w pedagogice;
5) współczesne dyskursy w pedagogice;
6) badania pedagogiczne dla praktyki edukacyjnej.
4. Pracę do Konkursu zgłasza jej autor w porozumieniu i za zgodą promotora.
5. Z jednego seminarium (licencjackiego lub magisterskiego) mogą zostać zgłoszone nie więcej
niż dwie prace.
6. Prace należy złożyć w sekretariacie IP - Organizatora Konkursu, w jednej wersji papierowej
(A4) wraz z wnioskiem zgłoszenia oraz przesłać drogą mailową na adres
instped@kul.lublin.pl

§ 3 Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagrody
1. Rada Instytutu Pedagogiki powołuje Kapitułę Konkursu na czteroletnią kadencję.
2. Przewodniczącym Kapituły jest każdoczesny Dyrektor Instytutu Pedagogiki.
3. Kapituła Konkursu kieruje całokształtem prac związanych z Konkursem i pełni również
funkcję Komisji Konkursowej.
4. Kapituła ocenia pracę w dwóch kategoriach:
1) prace licencjackie;
2) prace magisterskie.
5. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące elementy:
1) zgodność treści pracy z problematyką konkursową (w § 2 ust. 3 regulaminu);
2) wartość merytoryczna;
3) wartość metodologiczna pracy;
4) wykorzystanie i zastosowanie praktyczne rezultatów prowadzonych analiz.
6. Każdy z Członków Kapituły ocenia prace niezależnie i rekomenduje trzy do nagrody nie
później niż do 31 sierpnia danego roku.
7. Członkowie Kapituły na posiedzeniu, wybierają spośród zgłoszonych prac, pierwsze trzy
miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.
8. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu;
przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie następować we wrześniu danego roku.

10. Kapituła rekomenduje prace, o których mowa w ust. 7 Organizatorowi na Radzie Instytutu
Pedagogiki, który wyłania laureatów i prace wyróżnione.
11. Wręczenie nagrody odbywać się będzie do końca października w Instytucie Pedagogiki KUL.
12. Lista laureatów zostanie upowszechniona na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki KUL.

§ 4 Nagrody
1. Organizator przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z obu kategorii prac oraz w
dowolnej liczbie wyróżnienia zależnie od poziomu prac
2. W przypadku braku podstaw Organizator może odstąpić od wyłonienia laureatów.
3. Laureaci otrzymują nagrody książkowe oraz dyplomy.

III. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Organizatora
2. Uczestnik, akceptując regulamin, wyraża zgodę na bezpłatną publikację wybranych
fragmentów swej pracy, zgłoszonej w niniejszym konkursie w materiałach wydawanych przez
Organizatora (drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w Internecie).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu
4. Interpretacja Regulaminu oraz ewentualne zmiany w Regulaminie należą wyłącznie do
Kapituły Konkursu.

