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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY 

1. Celem przyznawania nagrody jest pobudzanie i popieranie działalności artystycznej 

studentów, premiowanie ich wybitnych osiągnięć, szczególnie w zakresie realizacji 

historycznych technik artystycznych oraz kopii malarskich, objętych programem studiów na 

kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (specjalność: konserwacja-restauracja 

malarstwa i rzeźby polichromowanej). 

2. Nagroda jest formą pamięci o profesorze Józefie Fliku, zasłużonym artyście, konserwatorze 

dzieł sztuki, badaczu dawnego malarstwa, kopiście, dydaktyku na Wydziale Sztuk Pięknych 

UMK  w Toruniu. 

3. Nagroda może być przyznawana raz w roku studentom studiów kierunku konserwacja           

i restauracja dzieł sztuki (specjalność: konserwacja-restauracja malarstwa i rzeźby 

polichromowanej).  

4. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy badawczo-dydaktyczni 

Katedry Technologii i Technik Sztuk Plastycznych WSzP UMK w Toruniu prowadzący 

zajęcia z historycznych technik artystycznych i kopii malarskich. 

5. Kapituła zbiera się dwa razy w roku po zakończeniu przeglądów/zaliczeń semestralnych. 

Termin posiedzenia Kapituły wyznacza kierownik Katedry Technologii i Technik Sztuk 

Plastycznych. 

6. Udział w konkursie nagrody dydaktycznej Katedry Technologii i Technik Sztuk 

Plastycznych im. prof. Józefa Flika biorą prace studentów wszystkich pracowni Katedry 

Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, prezentowane na obydwu 

przeglądach/zaliczeniach semestralnych w danym roku akademickim. 

7. Kandydatów do nagrody mogą typować pracownicy z poszczególnych pracowni Katedry 

Technologii i Technik Sztuk Plastycznych. 

8. Zgłoszeń kandydatów i ich prac należy dokonywać po zakończeniu przeglądów/zaliczeń 

semestralnych kierownikowi Katedry Technologii i Technik Sztuk Plastycznych do dnia 

posiedzenia Kapituły w danym roku. 

9. Nagrodę otrzymuje student, który w głosowaniu tajnym Kapituły uzyskał zwykłą 

większość głosów przy obecności, co najmniej połowy składu. W wypadku, kiedy dwóch 

kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów, głosowanie jest ponawiane. 

10. Nagroda wręczana jest laureatom podczas otwarcia wystawy „Wizytówka”. 

11. Wysokość nagrody uzależniona jest od funduszu nagród Wydziału Sztuk Pięknych.  

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

Sztuki na wniosek Rady Programowej Kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. 


