REGULAMIN NAGRODY
IMIENIA ZOFII I JANA WŁODKÓW
1. Celem Nagrody im. Zofii i Jana Włodków, zwanej dalej Nagrodą, jest uhonorowanie
najlepszej w danym roku akademickim pracy magisterskiej w dziedzinie humanistycznej
dotyczącej problematyki ziemiańskiej, w tym wkładu ziemiaństwa w tworzenie i rozwój
państwowości na różnych etapach historii Polski, zaangażowania w rozwój rolnictwa i
przemysłu, działalności publicznej, wojskowej, naukowej oraz w dziedzinie kultury i
oświaty, a także zasług patriotycznych.
2. Fundatorem Nagrody jest Fundacja im. Zofii i Jana Włodków z siedzibą w Krakowie, ul.
Wróblewskiego 5, KRS: 0000067088.
3. Wysokość Nagrody wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
4. O przyznaniu Nagrody ostatecznie decyduje Kapituła, składająca się z 4-6 osób,
przedstawicieli dyscyplin humanistycznych, co najmniej z tytułem doktora, w tym 2-3
powołanych przez Zarząd Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz 2-3 powołanych przez
Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W etapie pierwszym wyłaniane są trzy nominacje, w
etapie drugim Nagroda główna w wys. 10 000 PLN i dwa wyróżnienia.
6. W etapie pierwszym wybór najlepszych prac dokonywany będzie na podstawie punktacji
uwzględniającej następujące kryteria:
a/ konstrukcja i metodologia badawcza ………….. 0-10 pkt.
b/ wartość merytoryczna pracy………….… 0-10 pkt.
c/ dobór literatury i źródeł…………..…0-10 pkt.
d/ poprawność językowa …………..… 0-5 pkt.

7. W etapie drugim oceny nominowanych prac dokonują wszyscy członkowie Kapituły
według punktacji:
1 miejsce Nagroda główna …………..… 5 pkt
2 miejsce …………..… 2 pkt
3 miejsce …………..… 1 pkt
W przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

8. W danym roku akademickim może być przyznana tylko jedna Nagroda główna.
9. Kapituła Nagrody może według własnego uznania nie przyznać Nagrody w danym roku
akademickim.
10. Kapituła Nagrody może w każdym czasie odwołać Konkurs w danym roku akademickim
bez podania przyczyny.
11. Fundacja im. Zofii i Jana Włodków jest przyrzekającym Nagrodę konkursową w
rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
12. Jednostką organizującą przyznanie Nagrody jest Wydział Historyczny Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
13. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Laureatem Nagrody może zostać absolwent studiów magisterskich, który obroni pracę
magisterską w poprzednim roku akademickim nie później niż do połowy lipca tegoż roku i
spełnia kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
15. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje promotor pracy magisterskiej w
terminie do dnia 30 września danego roku akademickiego.
16. Wniosek zawiera pisemne uzasadnienie. Do wniosku załącza się również kopię obronionej
pracy dyplomowej. Wniosek wraz z uzasadnieniem wysyła się na adres Wydziału
Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17. Ogłoszenie nazwiska Laureata Nagrody oraz wręczenie dyplomu następuje podczas
obchodów Akademickiego Dnia Pamięci UJ 6 listopada.
18. Laureat otrzymuje dyplom podpisany przez JM Rektora oraz Prezesa Zarządu Fundacji.
19. Nagroda przekazywana będzie Laureatowi bezpośrednio na wskazane przez niego konto
bankowe przez Fundację im. Zofii i Jana Włodków w terminie 14 dni od chwili ogłoszenia
nazwiska Laureata.
20. Dokumentację Nagrody i ewidencję Laureatów prowadzi Wydział Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie
Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na stronie internetowej i w siedzibie
Fundacji im. Zofii i Jana Włodków.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

