WYBRANE ELEMENTY ZASAD REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH dla studiów I i II stopnia oraz przebiegu egzaminu dyplomowego
Obowiązują od 12.12.2018

Realizacja pracy dyplomowej WIEA – etapy –WYBRANE elementy

Dokumenty i
uwagi

Jak?

Kiedy?

Co?

Kto?

I etap
Zatwierdzanie tematu, podjęcie tematu pracy
dyplomowej
Instytuty w ramach uprawnień delegowanych przez
Dziekana; student VI semestru studiów I stopnia,
student I semestru studiów II stopnia
Wydziałowe Zespoły ds. Zapewniania Jakości
Kształcenia na kierunkach
1) Ustalenie tematu pracy dyplomowej
z promotorem
2) Przesłanie danych do dziekanatu WIEA (dane
w harmonogramie) oraz zatwierdzanie
tematów prac dyplomowych przez
Wydziałowe Zespoły ds. Zapewniania Jakości
Kształcenia na kierunkach
3) Odnotowanie tematu, celu i zakresu wpisem
do karty pracy dyplomowej

Dyplomant, Promotor, Prowadzący przedmiot
„Seminarium dyplomowe”

1) Realizacja pracy dyplomowej w ramach
seminarium specjalistycznego,
2) Poznawanie metod i narzędzi właściwych danej
dyscyplinie oraz elementy związane z
redagowaniem pracy dyplomowej – Seminarium
dyplomowe oraz Redakcja prac dyplomowych

Dokumenty:
Karta pracy dyplomowej.
Podania o realizację pracy dyplomowej w zespole.

Promotor, Dyplomant

Dyplomant:
Złożenie pracy dyplomowej do akceptacji
u promotora
Promotor:
Jeśli uznaje za zasadne akceptacja pracy
dyplomowej poświadczona podpisem na
pierwszej stronie wersji drukowanej
pracy dyplomowej

Dyplomant (student ostatniego semestru
studiów)

Wpisy z przedmiotów właściwych dla ostatniego
semestru studiów oraz ew. zaległości z
semestrów poprzedzających
Uwaga: studia I stopnia o profilu
ogólnouczelnianym w ostatnim semestrze
studiów mają przypisywane punkty ECTS
zrealizowanej praktyki zawodowej.

w terminie wskazanym przez Promotora

Wg organizacji roku akademickiego, nie później
niż do 15.02 (jeśli ostatni semestr studiów
przypada w semestrze zimowym) 30.06 (jeśli
ostatni semestr studiów przypada w semestrze
letnim

Udział w zajęciach, spełnienie wymagań podanych przez
prowadzącego zajęcia i wymagań wskazanych w opisach
przedmiotów

Wg ustaleń z promotorem,
nieprzekraczalny termin składania prac
dyplomowych w dziekanacie to 15.02
(jeśli ostatni semestr studiów przypada w
semestrze zimowym) 30.06 (jeśli ostatni
semestr studiów przypada w semestrze
letnim)

Wg ustaleń prowadzących zajęcia, opisów
przedmiotów i organizacji roku akademickiego,
ale nie później niż 15.02 (jeśli ostatni semestr
studiów przypada w semestrze zimowym) 30.06
(jeśli ostatni semestr studiów przypada w
semestrze letnim

Dokumenty:

Dokumenty:

Wytyczne redagowania pracy dyplomowej.
System SylabUZ (https://webapps.uz.zgora.pl/syl/)

Wytyczne składania pracy dyplomowej w
dziekanacie wydziału.

VII semestr studia I stopnia profil ogólnoakademicki
Wg harmonogramu zatwierdzania, podjęcia i realizacji
VII i VIII semestr studia I stopnia profil praktyczny
prac dyplomowych na WIEA przyjęty na dany rok
II i III semestr studia II stopnia profil ogólnoakademicki
akademicki

Wypełnienie karty pracy dyplomowej

III etap
Akceptacja pracy przez promotora
Zaliczenie ostatniego semestru studiów

II etap
Realizacja pracy dyplomowej
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Dokumenty

Jak?

Kiedy?

Co?

Kto?

IV etap
Złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie wydziału, kontrola w
systemie OSA,
Dyplomant, Promotor

V etap
Wczytanie pliku do ORPD
Egzamin dyplomowy
Instytuty w ramach uprawnień delegowanych przez Dziekana, Komisja egzaminacyjna, Przewodniczący Komisji
Egzaminacyjnej, Dyplomant, Recenzent

Dyplomant:
Dyplomat:
1) Wczytanie plików wskazanych przez promotora do modułu StudNet->ORPD,
1) złożenie wymaganych dokumentów w dziekanacie,
2) Zapoznanie się zagadnieniami egzaminu dyplomowego,
2) złożenie pracy dyplomowej w dziekanacie Wydziału,
3) Przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
3) wczytanie pliku pracy dyplomowej w formacie PDF do modułu
Komisja egzaminacyjna:
StudNet ->OSA
1) Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w terminie nie później niż 80 dni od daty złożenia pracy
Promotor:
dyplomowej w dziekanacie,
1) Po złożeniu pracy dyplomowej przez dyplomanta i wczytaniu
2) Jeśli uzna za zasadne i praca spełnia wymagania, Przewodniczący Komisji nominuje pracę do konkursu
pracy do modułu StudNet przeprowadzenie tożsamości wersji
„Najlepsza praca dyplomowa WIEA”.
drukowanej i elektronicznej wczytanego pliku i przeprowadzenie Promotor:
kontroli w systemie OSA i złożenie podpisanego protokołu
1) potwierdzenie tożsamości plików wczytanych przez dyplomanta do ORPD,
kontroli wg wytycznych instytutów
2) Jeśli praca została nominowana do konkursu „Najlepsza praca dyplomowa WIEA”– wypełnienie opinii.
Recenzent:
1) Jeśli praca została nominowana do konkursu „Najlepsza praca dyplomowa WIEA” – wypełnienie opinii.
Dyplomant:
Wg wytycznych promotora, nie później niż 15.02 (jeśli ostatni
Dyplomant:
semestr studiów przypada na semestr zimowy) lub 30.06 (jeśli
Wg terminów opublikowanych na stronach instytutów
ostatni semestr studiów przypada na semestr letni)
Wczytanie plików przez Dyplomanta do systemu StudNET->ORPD przed przystąpieniem do egzaminu
Wczytanie plików do modułu StudNet niezwłocznie po złożeniu
dyplomowego
pracy dyplomowej w dziekanacie wydziału
Promotor:
Promotor:
Niezwłoczne potwierdzenie tożsamości plików wczytanych przez dyplomanta do ORPD, nie później niż 2 dni od
Po wczytaniu pliku przez dyplomanta, przed egzaminem
daty złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym
dyplomowym kontrola w systemie OSA
Dyplomant:
Wczytanie plików do modułu StudNET->ORPD
Zapoznanie się z zagadnieniami egzaminacyjnymi
Dyplomant:
Przystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie
Złożenie wymaganych dokumentów w dziekanacie i wczytanie
Promotor:
wymaganych plików w module StudNET
Potwierdzenie tożsamości plików w systemie PracNET->ORPD
Promotor:
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:
Kontrola w systemie OSA, po zalogowaniu do systemu PracNET
Złożenie karty nominacji w Biurze Dziekana (pok. 12) po egzaminie dyplomowym
Promotor i Recenzent:
Złożenie karty opinii w Biurze Dziekana (pok. 12) nie później niż 14 dni od daty złożenia egzaminu
dyplomowego
Dokumenty:
Wytyczne składania pracy dyplomowej w dziekanacie wydziału.
Oświadczenie o udziale w realizacji tematu pracy dyplomowej.
Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowe i zgodności wersji
Prace dyplomowe – system StudNet
Pracownicy – PracNet

Dokumenty:
Zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe właściwe dla kierunku, zamieszczone na stronie WIEA w zakładce Egzamin dyplomowy
Prace dyplomowe – system StudNet
Pracownicy – PracNet
Formularz oceny promotora i recenzenta pracy dyplomowej.
Formularz protokołu komisji egzaminu dyplomowego.
Opcjonalnie (po spełnieniu warunków i decyzji komisji egzaminacyjnej).Karta nominacji pracy dyplomowej do konkursu WIEA.

