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Uchwała rady dydaktycznej

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania
na danym kierunku: 

▪ szczegółowe zasady przygotowania i oceny pracy 
dyplomowej, 

▪ szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu 
dyplomowego, 

▪ szczegółowe zasady monitorowania procesu 
dyplomowania



Szczegółowe zasady przygotowania i oceny pracy 

dyplomowej:

• zasady i procedury wyboru kierującego pracą;

• zasady i procedury wyboru tematu pracy;

• zasady i procedury zatwierdzania tematów prac, 
tj. weryfikowania zgodności tematu pracy z profilem studiów, poziomem kształcenia oraz 

dyscypliną lub dyscyplinami, do których kierunek studiów został

przyporządkowany;

• wymagania merytoryczne wobec pracy 
specyficzne dla każdego z poziomów i profilu studiów;

• wymagania formalne wobec pracy;

• zadania kierującego pracą;

• kryteria oceny pracy
odrębne i specyficzne dla każdego z poziomów kształcenia i profilu studiów;

• termin udostępniania studentom recenzji prac;

• zasady oceny pracy przygotowanej przez więcej niż 

jednego studenta. 



Wymagania merytoryczne

▪ praca dyplomowa na studiach 
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dowodzi 
przygotowania do prowadzenia badań naukowych; 

▪ praca dyplomowa na studiach 
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich o 
profilu ogólnoakademickim dowodzi umiejętności 
prowadzenia badań naukowych;



Wymagania merytoryczne

▪ praca dyplomowa na studiach 
pierwszego stopnia o profilu praktycznym dowodzi 
przygotowania do podjęcia działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów;

▪ praca dyplomowa na studiach 
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich o 
profilu praktycznym 
dowodzi umiejętności prowadzenia badań 
o charakterze wdrożeniowym.



Kryteria oceny pracy

Dokument rady 

dydaktycznej

Formularz 

oceny pracy

Archiwum Prac 

Dyplomowych

rada dydaktyczna kierujący pracą

recenzent

Termin oceny pracy

złożenie pracy zatwierdzenie recenzji egzamin dyplomowy

min. 14 dni

min. 3 dni



Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego:

• zasady tworzenia komisji egzaminacyjnej 
odpowiadające poziomowi kształcenia i profilowi studiów;  

zadania członków komisji egzaminacyjnych

• wymagania merytoryczne 
odrębne i specyficzne dla każdego z poziomów kształcenia i profilu studiów;

zakres merytoryczny

forma egzaminu (min. 3 pytania)

lista pytań na egzamin?

• procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego

dobór pytań



Szczegółowe zasady monitorowania procesu 

dyplomowania:

• zasady przeprowadzania analizy recenzji i ocen prac:

1) przestrzeganie terminu udostępniania studentom recenzji 

2) rzeczowość, kompletność i trafność uzasadnienia ocen 

pracy dyplomowej, wystawionych przez kierującego pracą i 

recenzenta

3) zasadność różnic w ocenach pracy dyplomowej 

wystawionych przez kierującego pracą i recenzenta

• zasady przeprowadzania analizy pytań egzaminacyjnych 

oraz ocen z egzaminu dyplomowego

1) przestrzeganie zakresu merytorycznego i procedury 

2) przeprowadzania egzaminu dyplomowego

• procedury wdrażania działań naprawczych lub 

doskonalących proces dyplomowania



Dodatkowe decyzje rady dydaktycznej

▪ max. liczba prac dyplomowych, którymi nauczyciel 
może kierować w danym roku akademickim

▪ min. nakład pracy nauczyciela związany z kierowaniem 
pracą 
rekomendacje dot. uwzględnienia w pensum
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