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PROCEDURA I TERMINARZ DYPLOMOWANIA 
 

Lp. Zadanie Wykonawcy Termin 

1. Ustalenie i podanie do wiadomości studentów wykazu 
promotorów wraz z obszarem tematycznym ich zainte-
resowań naukowo-badawczych 

Dziekan wykonuje 
Studenci 4/2 semestru 
zapoznają się 

Połowa 4/2 semestru 
(do końca grudnia) 

2. Dokonanie wyboru promotora Studenci 4/2 semestru 
dokonują wyboru, promo-
tor akceptuje, dziekan 
zatwierdza 

Do końca stycznia 

3. Ostateczne ustalenie składu poszczególnych grup 
seminaryjnych i podanie ich do wiadomości promoto-
rów oraz studentów 4/2 semestru 

Dziekan ustala, promoto-
rzy oraz studenci 4/2 
semestru zapoznają się 

Na początku 5/3 
semestru 
(do 10 października) 

4. Akceptacja przez promotora tematu pracy, jej koncep-
cji metodologicznej oraz podstawowej literatury 

Student wykonuje 
Promotor akceptuje 

Koniec 4/2semestru 

5. Przedstawienie kierownikowi katedry propozycji tema-
tów prac dyplomowych do akceptacji  

Promotor, kierownik kate-
dry akceptuje 

W okresie pomiędzy 
4/2 a 5/3 semestrem 

6. Przedstawienie dziekanowi propozycji tematów prac 
dyplomowych do zaopiniowania 

Kierownik katedry przed-
stawia dziekan opiniuje 

W okresie pomiędzy 
4/2 a 5/3 semestrem 

7. Przedstawienie wydziałowej Komisji ds. jakości kształ-
cenia propozycji tematów prac dyplomowych do za-
twierdzenia 

Dziekan wnioskuje, Komi-
sja zatwierdza 

W okresie pomiędzy 
4/2 a 5/3 semestrem 

8. Powiadomienie studentów o ostatecznym sformuło-
waniu tematów prac dyplomowych 

Promotor Początek 5/3 seme-
stru 

9. Opracowanie części teoretycznej oraz metodologicz-
nej pracy i przedłożenie ich promotorowi 

Student wykonuje 
Promotor akceptuje 

Koniec 5/3 semestru 

10. Podanie do wiadomości studentów 5/3 semestru ze-
stawu zagadnień na egzamin dyplomowy 

Dziekan Do końca 5/3 seme-
stru (do 31 stycznia) 

11. Przeprowadzenie badań, opracowanie wyników ba-
dań, przygotowanie pozostałych części pracy i złoże-
nie całości pracy promotorowi 

Student wykonuje 
Promotor akceptuje 

Koniec 6/4 semestru 

12. Złożenie w dziekanacie 2 egzemplarzy pracy dyplo-
mowej oraz jej wersji elektronicznej na płycie CD wraz 
z pisemną akceptacją promotora 

Student składa, dziekanat 
przyjmuje, rejestruje i 
wydaje zaświadczenie 

Do końca 6/4 seme-
stru (do 30 czerwca) 

13. Przeprowadzenie sprawdzenia pracy za pomocą sys-
temu antyplagiatowego – akceptacja promotora rozpo-
czyna procedurę obrony pracy 

Kierownik dziekanatu 
Promotor 

Najpóźniej w ciągu 
21 dni od złożenia 
pracy 

14. Dokonanie pisemnej oceny pracy oraz złożenie dru-
ków w dziekanacie 

Promotor i recenzent, 
dziekanat przyjmuje i 
rejestruje zwrócone druki 

W ciągu 70 dni od 
daty rozpoczęcia 
procedury obrony 

15. Wyznaczenie terminu obrony oraz składu komisji Dziekan wyznacza W ciągu 3 miesięcy  
od daty przyjęcia 
pracy przez dzieka-
nat 

16. Powiadomienie członków komisji oraz studenta o 
terminie obrony 

Kierownik dziekanatu W ciągu 80 dni od 
daty rozpoczęcia 
procedury obrony 

17. Przygotowanie organizacyjno-dydaktyczne egzaminu 
dyplomowego 

Kierownik dziekanatu Na 1 dzień przed 
terminem egzaminu  

18. Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego Dziekan 
Przewodniczący Komisji 

W ciągu 90 dni od 
daty rozpoczęcia 
procedury obrony 

19. Przekazaniu dokumentacji z egzaminu dyplomowego 
do dziekanatu 

Przewodniczący Komisji W dniu egzaminu 
dyplomowego 

20. Protokolarne przekazanie kompletnej teczki osobowej 
dyplomanta do specjalisty ds. dokumentacji ukończe-
nia studiów, a drugiego egzemplarza pracy dyplomo-
wej do Biblioteki 

Kierownik dziekanatu W ciągu 7 dni od daty 
obrony 

21. Wykonanie kompletu dokumentów ukończenia stu-
diów 

Specjalista ds. dokumen-
tacji ukończenia studiów 

W ciągu 20 dni od 
daty obrony 

22. Przedstawienie rektorowi do podpisania dokumentów 
ukończenia studiów wraz z księgą dyplomów 

Nadzorujący specjalistę 
ds. dokumentacji ukoń-
czenia studiów 

W ciągu 25 dni od 
daty obrony 

23. Wydawanie dokumentów ukończenia studiów Dziekanaty Od 30 dnia od daty 
obrony 

24. Protokolarne przekazanie kompletnej teczki osobowej 
absolwenta do Archiwum 

Specjalista ds. dokumen-
tacji ukończenia studiów 

W ciągu 90 dni od 
daty obrony 

 


