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Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 1842),
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596),
Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: procedur składania i archiwizowania
prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.
Regulamin Studiów. Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017 r.
Uwagi ogólne:
W treści procedury jest stosowany skrót WIŚiG, który oznacza nazwę Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Ilekroć w procedurze jest mowa o Komisji – rozumie się przez to właściwą dla danego
kierunku studiów Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych i Studenckich lub Radę
Kierunku Architektura Krajobrazu.
Uznaje się „temat pracy” za określenie jednoznaczne z „tytułem pracy” dyplomowej,
a określenie „opiekun pracy” za tożsame z „promotorem pracy”.
Zatwierdzone tematy prac dyplomowych powinny być podawane do wiadomości
studentów z wyprzedzeniem, jednak nie mniejszym niż na jeden semestr dla studentów
pierwszego stopnia i dwa semestry dla studentów drugiego stopnia, przed planowym
terminem zakończenia studiów.
Załączniki:
Załącznik 1. Wykaz propozycji tematów (tytułów) prac inżynierskich do realizacji
w Katedrze…… przez studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych I stopnia
kierunku ……, w roku akademickim ……/……..
Załącznik 2. Wykaz propozycji tematów (tytułów) prac magisterskich do realizacji w
Katedrze…… przez studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II stopnia
kierunku……, w roku akademickim ……/……..
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Treść procedury:
1.

W terminie do 31 maja każdego roku akademickiego, Kierownicy Jednostek
Organizacyjnych WIŚiG dostarczają (w formie cyfrowej i papierowej) do właściwych
Przewodniczących Wydziałowych Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, wykazy
proponowanych dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, tematy prac
dyplomowych tj. inżynierskich (Załącznik 1) i magisterskich (Załącznik 2), wraz
z nazwiskami proponowanych promotorów.

2.

Członkowie Komisji dla poszczególnych kierunków studiów realizowanych na WIŚiG,
dokonują oceny zgodności merytorycznej tematów proponowanych prac z zakresem
obszaru kształcenia danego kierunku i specjalnością naukową promotora, a także
dokonują oceny formalnej tematów prac dyplomowych.

3.

W przypadku negatywnej opinii dotyczącej proponowanego tematu, Komisja informuje
Kierownika Jednostki Organizacyjnej o swoich uwagach i zastrzeżeniach co do tematu
pracy lub kompetencji promotora, z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych
uwag i wprowadzenie odpowiednich korekt.

4.

Kierownik Jednostki Organizacyjnej, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji,
dostarcza do Komisji skorygowany wykaz tematów prac dyplomowych, który po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji zostaje dołączony do wykazu zbiorczego tematów
prac dyplomowych dla danego kierunku, formy i poziomu kształcenia.

5.

W terminie do 30 czerwca każdego roku akademickiego, wykaz zbiorczy pozytywnie
zaopiniowanych tematów prac dyplomowych i promotorów, zostaje w formie cyfrowej
i papierowej przekazany do Dziekanatu, w celu zatwierdzenia przez Dziekana WIŚiG.

6.

Zatwierdzony wykaz zbiorczy jest przechowywany i udostępniany studentom przez
Dziekanat WIŚiG.

7.

Po wyborze tematu pracy dyplomowej przez studenta, pracownicy Dziekanatu rejestrują
pracę dyplomową w systemie USOS.

8.

Szczegółowy zakres badań i analiz wykonanych w trakcie realizacji pracy dyplomowej
może być podstawą do modyfikacji tematu pracy. Zmieniony temat zatwierdza Dziekan,
na podstawie uzasadnionego wniosku promotora.
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Pieczęć Katedry

Kraków, dn. ………………….. r.

WYKAZ
propozycji tematów (tytułów) prac inżynierskich do realizacji w Katedrze…………….… przez studentów studiów
stacjonarnych/niestacjonarnych* I stopnia kierunku ………………, w roku akademickim …..…/…….....
L.p.

Stopień lub tytuł, imię i nazwisko
opiekuna pracy

Temat pracy inżynierskiej (w j. polskim)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*

niepotrzebne skreślić

Podpis i pieczęć Kierownika Katedry
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Pieczęć Katedry

Kraków, dn. ………………….. r.

WYKAZ
propozycji tematów (tytułów) prac magisterskich do realizacji w Katedrze…………….… przez studentów studiów
stacjonarnych/niestacjonarnych* II stopnia kierunku ………………, w roku akademickim …..…/…….....
L.p.

Stopień lub tytuł, imię i nazwisko
opiekuna pracy

Temat pracy magisterskiej (w j. polskim)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*

niepotrzebne skreślić

Podpis i pieczęć Kierownika Katedry
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