Uchwała nr 2/2016
Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uwr z 22 stycznia 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 9/2013 z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie obowiązku przedłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na
studiach I stopnia począwszy od roku akademickiego 2013/2014

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września
2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków
wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów Rada Wydziału
uchwaliła co następuje :
§1
1. Począwszy od roku akademickiego 2013 / 2014 studentów studiów I stopnia obowiązuje
złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
2. Praca dyplomowa jest pracą, którą student wykonuje samodzielnie pod kierunkiem i opieką
promotora, a która podlega ocenie przez promotora i recenzenta. Wyboru tematu pracy
student dokonuje na początku czwartego semestru, spośród tematów prac dyplomowych
zatwierdzonych przez Radę Naukową Instytutu.
3. Praca dyplomowa jest realizowana przez studenta w ramach indywidualnych konsultacji z
promotorem. Pozytywna ocena pracy przez promotora dopuszcza studenta do przystąpienia do
egzaminu dyplomowego.
4. Egzamin dyplomowy obejmuje złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu pisemnego,
testu sprawdzającego wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji (KRK) i zatwierdzonymi w Uniwersytecie Wrocławskim kierunkowymi
efektami kształcenia na kierunkach studiów I stopnia realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska.
5.Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest złożenie i pozytywna ocena pracy
dyplomowej przez promotora oraz recenzenta. Ponadto muszą być zaliczone wszystkie
przedmioty, moduły zajęć, przewidziane programem studiów.
6.Końcowy wynik studiów obliczany jest zgodnie z zapisami zawartymi w § 50 punkt 4
Regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.
7.Określenie terminów egzaminu pisemnego dziekan powierza dyrektorom ds. dydaktycznych.
Forma i harmonogram egzaminu dyplomowego mają być podane do wiadomości studentów nie
później niż dwa semestry przed ukończeniem studiów I stopnia (licencjat).
8.Praca dyplomowa może mieć charakter doświadczalny / empiryczny / projektowy, bądź
przeglądowy / literaturowy.

9.Zaleca się aby praca o charakterze doświadczalnym / empirycznym / projektowym zwierała:
1. Stronę tytułową, 2. Spis treści, 3. Wprowadzenie, 4. Cel i zakres badań; 5. Materiały i
metody, 6. Stan aktualnej wiedzy obejmującej badane zagadnienie, 7. Prezentacja wyników i
dyskusja 8. Podsumowanie i wnioski końcowe, 9. Streszczenie, 10. Bibliografię, 11 Spisy
rzeczy.
10.Zaleca się aby praca o charakterze przeglądowym zwierała: 1. Stronę tytułową, 2. Spis
treści, 3. Wprowadzenie, 4. Cel i zakres badań; 5. Stan aktualnej wiedzy obejmującej badane
zagadnienie, 6. Dyskusja, 7. Podsumowanie i wnioski końcowe, 8. Streszczenie, 9. Bibliografię,
10 Spisy rzeczy.
11. Student jest zobowiązany do bezwzględnego wykazania źródeł pochodzenia informacji
przedstawionych w pracy. Dotyczy to również rysunków, tabel, fragmentów kodu źródłowego
programów itd.
12.Objętość pracy dyplomowej, nie wliczając w to: strony tytułowej, oświadczenia, spisu treści,
bibliografii, spisów rzeczy nie powinna przekraczać 11400 wyrazów (przyjęto, że strona
przeciętnie zawiera 380 wyrazów).
13. Każda praca zawiera angielskie tłumaczenie tytułu oraz streszczenie w tym języku.
14. Proces składania i archiwizacji prac dyplomowych odbywa się z wykorzystaniem systemu
Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
15. Promotor akceptując / zatwierdzając pracę w systemie APD potwierdza, że przedłożona
przez studenta praca co najmniej w stopniu dostatecznym spełnia wymogi stawiane pracy
dyplomowej. Szczegółowe zasady związane z oceną końcową pracy dyplomowej oraz trybu
postępowania w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej przez recenzenta, lub istotnej
rozbieżności ocen, zawarte są w uchwale Rady Wydziału 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 w
sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału
prof. dr hab. Zdzisław Jary
Dziekan
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