
Decyzja Nr 1/2016 

Dziekana Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach  

z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: 

  PRZYDZIAŁU  PRAC  DYPLOMOWYCH  I ZATWIERDZANIA  

 TEMATÓW  PRAC DYPLOMOWYCH  W  JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  

WYDZIAŁU   HUMANISTYCZNEGO  UPH  W SIEDLCACH 

1. CEL 
 
Celem procedury jest ustalenie zasad przydziału prac dyplomowych  

w poszczególnych  Instytutach Wydziału Humanistycznego oraz zasad wyboru 
tematów prac dyplomowych.  

 
2. PRZEDMIOT   I  ZAKRES 
 
Procedura dotyczy wszystkich form i kierunków studiów prowadzonych 

na Wydziale. Obejmuje swym zakresem semestry, w których prowadzone są 
zajęcia seminarium dyplomowego oraz semestr poprzedzający ich rozpoczęcie  
dla studiów pierwszego   i drugiego stopnia. 
  

3. UPRAWNIENIA,  KOMPETENCJE  I  ODPOWIEDZIALNOŚĆ     
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH  ADMINISTRUJĄCYCH  
WYDZIAŁOWYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ   
KSZTAŁCENIA 

 
3.1. Dyrektorzy Instytutów odpowiadają za wyznaczenie nauczycieli 

akademickich mających pełnić obowiązki opiekuna dyplomantów (promotora) 
oraz terminowe przeprowadzenie procedury wyboru promotorów. 

 
3.2. Promotorzy odpowiadają za terminowe ustalenie tematów prac 

dyplomowych. 
 
3.3. Tematy prac dyplomowych  zatwierdza Dziekan Wydziału. 
  
3.4. Prodziekan ds. kształcenia nadzoruje procedury związane  

z wyznaczeniem lub zmianą opiekunów dyplomantów oraz tematyką prac 
dyplomowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału.  

 
4. OPIS POSTĘPOWANIA  
 

  4.1. Dyrektorzy Instytutów przed rozpoczęciem nowego roku 
akademickiego wyznaczają nauczycieli akademickich, mających pełnić 
obowiązki opiekuna dyplomantów (promotora), uwzględniając poniższe 
założenia:  
 



a) opiekunem dyplomantów na pierwszym stopniu studiów może być 
nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora, stopień naukowy 
doktora habilitowanego lub doktora;  

 
b) opiekunem dyplomantów na drugim stopniu studiów może być 
nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu 
opinii Rady Wydziału,  Dziekan może  upoważnić do kierowania pracą  
magisterską nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora;  
 
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach praca dyplomowa może być 
prowadzona pod  kierunkiem osoby niebędącej pracownikiem 
Uniwersytetu, odpowiadającej wyżej wymienionym kryteriom. 
 
4.2. Dyrektorzy Instytutów, mając na uwadze liczbę studentów  

w semestrze studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, poprzedzającym ten  
w którym  rozpoczynają się zajęcia seminarium dyplomowego, określają liczbę 
prac dyplomowych w danym roku akademickim równą liczbie studentów  
w tym semestrze. 

 
4.3. Przed wyborem promotora przez studentów nauczyciele  akademiccy 

mający pełnić funkcję promotora przedstawiają studentom obszary własnych 
zainteresowań naukowo-badawczych, w których mieścić się  może 
problematyka  prac dyplomowych. 
 

4.4. Dyrektorzy Instytutów przeprowadzają procedurę wyboru 
promotorów przez studentów z zachowaniem zasady proporcjonalności. Wybór 
opiekuna pracy dyplomowej musi zostać dokonany nie później niż do połowy 
semestru poprzedzającego semestr, w którym rozpoczynają się zajęcia 
seminarium dyplomowego.  Po tym terminie Dyrektorzy Instytutów 
przydzielają dyplomantów, którzy nie dokonali wyboru, opiekunom  
z najmniejszą liczbą dyplomantów. Zatwierdzone listy dyplomantów 
Dyrektorzy przekazują do Dziekanatu. 

 
4.5.  Nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych  

w semestrze poprzedzającym ostatni semestr studiów pierwszego i drugiego 
stopnia promotor w porozumieniu ze swoimi dyplomantami ustala tematy prac 
dyplomowych, wypełniając  wraz z dyplomantem Deklarację wyboru tematy pracy 
dyplomowej (załącznik nr 1).  Tematy prac powinny być adekwatne do kierunku 
studiów dyplomanta i problematyki badań, w której specjalizuje się opiekun. 
Wypełnione deklaracje promotor  przekazuje Dyrektorowi Instytutu.  
 
 4.6. Ustalone tematy prac dyplomowych Dyrektor Instytutu przedstawia  
do zaopiniowania Radzie Naukowej Instytutu, które po zaopiniowaniu 
przedkłada do  zatwierdzenia  Dziekanowi Wydziału, nie później niż  na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych ostatniego semestru studiów 
pierwszego i drugiego stopnia. 



 
 4.7. Deklaracje wyboru tematy pracy dyplomowej,  po zatwierdzeniu tematów 
prac dyplomowych przez Dziekana,  przechowuje się w aktach studenta. 
 
 4.8. Zatwierdzony temat pracy, na pisemny wniosek dyplomanta,  podlega 
zmianie jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach. Zmianę tematu 
opiniuje promotor i zgłasza  Dyrektorowi Instytutu, który przedkłada wniosek 
do zatwierdzenia Dziekanowi.  
 
 4.9. W przypadku dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby 
wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan 
obowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania 
pracą. 
  

4.10. Prodziekan odpowiedzialny za sprawy kształcenia nadzoruje 
procedurę przydziału prac dyplomowych i zatwierdzania ich tematów oraz  
podejmuje decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym opisie 
postępowania.  

 
5. PODSTAWA PRAWNA  

 
5.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U.2012. Nr 164 z późn. zm.).  
5.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. poz.1198)  
5.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  
i artystycznych (Dz.U.2011.179.1065).  

5.4. Zarządzenie Nr 36/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie określenia 
warunków jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasad ich 
archiwizowania.  

5.5. Regulamin studiów. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 
Siedlcach.  Siedlce 2015. (Załącznik do Uchwały Senatu UPH nr 23/2015 z dnia 
29 kwietnia 2015).  
 

6. ZAŁĄCZNIKI  
 
6.1. Załącznik nr 1  Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej 

 
 

 

 

 

 



pieczątka Instytutu                                                                                                                               Załącznik nr 1 

 

Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej*) 

 

Imię i nazwisko  studenta ………………………………………………..…………………..………… 

Numer albumu   …………………….……… 

Kierunek studiów    …..………………………………………………………………………… 

Specjalność …………………………………………………………………………………......... 

Studia:    stacjonarne,     niestacjonarne* ;       pierwszego  stopnia,   drugiego  stopnia* 

Promotor ……………………………………………………………………………………………..….… 

Temat pracy dyplomowej ……………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…… 

Siedlce, ……………………..                                                   …………………………………. 

                                                                                                 podpis studenta 

 

Wyrażam zgodę na realizację pracy dyplomowej na ww. temat pod moją opieką  

i potwierdzam zgodność  tematyki pracy  z kierunkiem studiów i specjalnością. 

 

Siedlce, …………….……………                                                ………………………………..                                                                                                  

       podpis promotora 

 

Zaopiniowano  pozytywnie/negatywnie*  

na posiedzeniu  Rady Naukowej  Instytutu   w dniu …………………(protokół nr…………….) 

             

(Ewentualne uwagi  …………………………………………………………………………………………) 

                 

………………………………….. 

             podpis Przewodniczącego Rady Naukowej  Instytutu 

 

 

Decyzja Dziekana ………………………………… 

      

       

        ……………………………………………… 

* niewłaściwe skreślić                 ( podpis i pieczątka) 


