
Regulamin przyznawania medalu prof. Janusza Boguckiego 

na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna Wydziału Sztuk Pięknych 

 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

1. Medal prof. Janusza Boguckiego na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna 

przyznawany jest za najlepszą pracę magisterską obejmującą dyplom artystyczny i pracę 

teoretyczną. 

2. Nagrodę przyznaje Kapituła, której członkami są członkowie Rady Programowej 

kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna będący nauczycielami akademickimi 

zatrudnionymi na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz trzech nauczycieli akademickich 

wskazywanych w danym roku przez kierowników Katedr związanych z kierunkiem (po 

jednym z danej Katedry). 

3. Termin posiedzenia Kapituły wyznacza przewodniczący/a Kapituły, którym/ą jest 

przewodniczący/a Rady Programowej kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. 

4. Obrady Kapituły i przyznanie nagrody odbywa się w terminie do 31 grudnia danego roku 

przy minimum 70% obecności składu Kapituły. 

5. Kapituła zapoznaje się z wszystkimi wyróżnionymi dyplomami, obronionymi do 30 

listopada danego roku i wybiera w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

dyplomy, które zostaną zaprezentowane na corocznej wystawie najlepszych dyplomów 

Wydziału Sztuk Pięknych UMK, w danym roku akademickim. 

6. W konkursie o nagrodę Medalu prof. Janusza Boguckiego biorą udział prace magisterskie 

wybrane przez Kapitułę do prezentacji na wystawie, których ocena z pracy teoretycznej 

jest oceną bardzo dobrą.  

7. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę w wyniku głosowania w 2 etapach: 

a. w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wyłaniane są 3 nominacje do 

nagrody; 

b. następnie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, członkowie Kapituły 

głosują na jedną z trzech nominowanych prac. Medal im. Janusza Boguckiego 

przyznawany jest dyplomantowi za pracę, która otrzymała największą liczbę głosów. 

c. W przypadku uzyskania wyniku równorzędnego przewodniczący/a Kapituły, zarządza 

dodatkowe głosowanie pomiędzy pracami, które uzyskały taki sam wynik. 

8. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół wraz z informacjami na temat nominacji 

oraz przyznania Medalu, który przekazywany jest do przewodniczącego/j Rady 

Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. 



9. Medal prof. Janusza Boguckiego wręczany jest podczas uroczystości związanych z 

corocznymi wystawami dyplomów artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych. 

 

 
 
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki 25 maja 2021 r.  


