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do zarządzenia nr 126/2013

KARTA PROCEDURY
P.160_UKdsJK
Procedura: P.160_UKdsJK
Zakres przedmiotowy: proces dyplomowania na studiach wyŜszych
Formularze: terminarz dyplomowania (P.160_F1), karta pracy dyplomowej (P.161_F2),
wniosek o zmianę tematu/promotora pracy dyplomowej (P.160_F3), ocena pracy dyplomowej licencjackiej/inŜynierskiej/magisterskiej (P.160_F4), zalecenia dotyczące pracy dyplomowej (P. 160_F5),
Uczestnicy procesu: dziekan, prodziekan ds. studiów, promotor pracy dyplomowej, kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych, dyplomanci studiów wyŜszych, recenzenci,
rada wydziału,
Właściciel procesu: kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia (KZdsJK)
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury:
Dziekan wydziału tworzy terminarz dyplomowania, nie później niŜ 15 miesięcy przed regulaminowym terminem ukończenia studiów na formularzu P. 160_F1 i publikuje go na
stronie internetowej wydziału.

Kierownicy samodzielnych jednostek
naukowodydaktycznych przygotowują tematy prac
dyplomowych.

Student zgłasza własną
propozycję tematu.

Temat pracy dyplomowej zgłasza przedsiębiorca lub inna instytucja zewnętrzna.

Dziekan ogłasza minimalną i maksymalną liczebność grup specjalizacyjnych, uwzględniając zapisy uchwały Senatu w sprawie liczebności grup studenckich.

Podanie do wiadomości studentów listy tematów, wraz z nazwiskami promotorów, nie
później niŜ w drugim tygodniu zajęć dydaktycznych 5 semestru studiów licencjackich lub
6 semestru studiów inŜynierskich lub 1 semestru studiów drugiego stopnia lub 9 semestru jednolitych studiów magisterskich.

Wybór tematu pracy dyplomowej przez studenta, przygotowanie karty pracy dyplomowej
(formularz P.160 _F2) i przekazanie do dziekanatu.

Dziekan, po zaopiniowaniu przez KZdsJK, zatwierdza tematy prac nie później niŜ rok
przed planowanym terminem ukończenia studiów. Kopia karty jest przekazywana do
jednostki, w której praca jest realizowana.

Zmiana tematu pracy dyplomowej lub promotora jest moŜliwa tylko w uzasadnionych
sytuacjach. W tym celu student/promotor składa podanie do dziekana na formularzu
P.160_F3.

Przygotowanie pracy dyplomowej przez studenta zgodnie z wymaganiami określonymi
przez radę wydziału prowadzącego kierunek studiów, opublikowanymi na stronie internetowej wydziału.

ZłoŜenie pracy dyplomowej w dziekanacie, w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną, po akceptacji promotora poświadczonej podpisem na stronie tytułowej.

Sporządzenie recenzji pracy dyplomowej na formularzu P.160_F4 i przekazanie ich do
dziekanatu nie później niŜ 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. Student ma
prawo do zapoznania się z recenzjami.

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez dziekana, w trybie
określonym Regulaminem studiów. Przebieg i wyniki egzaminu są dokumentowane
w protokole.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1445, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 207, poz. 1232).
• Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.
• Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012.

