
 

Regulamin przyznawania Medalu im. Tymona Niesiołowskiego 

 

 

  

Medal im. Tymona Niesiołowskiego jest honorową nagrodą przyznawaną corocznie, za 

najlepszy dyplom artystyczny, jednemu z wyróżnionych absolwentów wszystkich kierunków 

artystycznych dyplomujących w Dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki 

Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 

 

 

1. Medal przyznaje Kapituła, której skład corocznie zatwierdzany jest przez Radę Dyscypliny 

Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. 

2. W skład Kapituły Medalu wchodzi po dwóch przedstawicieli nauczycieli/ek, niebędących 

promotorami dyplomów biorących udział w wystawie, reprezentujących każdą specjalność 

dyplomującą kierunków artystycznych w Dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł 

Sztuki oraz co najmniej jeden interesariusz zewnętrzny. 

3. W skład Kapituły Medalu wchodzi jako sekretarz, bez prawa głosu, pełnomocnik dziekana 

ds. promocji.   

4. Kandydatów reprezentujących specjalność dyplomującą na członków Kapituły zgłaszają do 

Przewodniczącego/ej Rady Dyscypliny, do końca grudnia, Przewodniczący Rad 

Programowych kierunków. 

5. Kandydatów – interesariuszy zewnętrznych zgłaszają Przewodniczącemu/ej Rady 

Dyscypliny, do końca grudnia, Przewodniczący Rad Programowych kierunków i 

Pełnomocnik dziekana ds. promocji, po uzyskaniu zgody kandydatów. 

6. Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący/a Rady Dyscypliny wg terminu wskazanego 

przez pełnomocnik/a dziekana ds. promocji. 

7. Kapituła wybiera ze swojego składu Przewodniczącego/ą Kapituły w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 

 

8. Kapituła zapoznaje się ze wszystkimi prezentowanymi na wystawie dyplomami* przed 

wernisażem wystawy Dyplom, w terminie wskazanym przez pełnomocnik/a dziekana ds. 

promocji. 

 

9. Głosowanie w sprawie przyznania Medalu im. Tymona Niesiołowskiego odbywa się 

etapowo przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły. 

 

a. W pierwszym głosowaniu każdy z członków Kapituły głosuje na 3 z wyróżnionych 

dyplomów i wybierane są 2 dyplomy z największą liczbą głosów. 

b. W drugim głosowaniu każdy z członków Kapituły głosuje na 1 z 2 nominowanych 

dyplomów. 

c. Medal im. Tymona Niesiołowskiego otrzymuje dyplom z największą liczbą głosów. 



d. W przypadku równej liczby przyznanych głosów Przewodniczący/a Kapituły ma głos 

rozstrzygający. 

 

10. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie 

Kapituły.  

 

11. Medal im. Tymona Niesiołowskiego wręcza laureatowi/ce Przewodniczący/a Rady 

Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki podczas wernisażu Wystawy 

Dyplom a w uzasadnionych przypadkach – podczas finisażu wystawy. 

12. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł 

Sztuki. 

 

 

* Dyplomy wyróżnione prezentowane są w możliwie reprezentatywnym zestawie lub w formie możliwie 

najpełniejszej dokumentacji. 

 

 

Zatwierdzono na Radzie Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki  dnia 25 maja 2021 r.  


