
 

 

 

Poz. 4 

 

UCHWAŁA NR 4 
UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących procesu dyplomowania 
na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW  
z 2019 r. poz. 190) oraz § 4 ust. 3 pkt. 6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia 
postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Formułuje się wytyczne dotyczące procesu dyplomowania na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca URK: J. Choińska-Mika 
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Załącznik 
do uchwały nr 4 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących procesu dyplomowania na Uniwersytecie Warszawskim  

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROCESU DYPLOMOWANIA  
NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

§ 1 

1. Rada dydaktyczna w drodze uchwały określa szczegółowe zasady procesu 
dyplomowania na danym kierunku studiów składające się z: 
1) szczegółowych zasad przygotowania i oceny pracy dyplomowej;  
2) szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego;  
3) szczegółowych zasad monitorowania procesu dyplomowania.  

§ 2 

1. Szczegółowe zasady przygotowania i oceny pracy dyplomowej obejmują: 
1) zasady i procedury wyboru kierującego pracą dyplomową; 
2) zasady i procedury wyboru tematu pracy dyplomowej; 
3) zasady i procedury zatwierdzania tematów prac dyplomowych, tj. weryfikowania 
zgodności tematu pracy dyplomowej z profilem studiów, poziomem kształcenia oraz 
dyscypliną lub dyscyplinami, do których kierunek studiów został przyporządkowany;  
4) wymagania merytoryczne wobec pracy dyplomowej odrębne i specyficzne dla 
każdego z poziomów kształcenia (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, 
jednolitych studiów magisterskich) i profilu studiów (ogólnoakademickiego lub 
praktycznego); 
5) wymagania formalne wobec pracy dyplomowej; 
6) zadania nauczyciela akademickiego kierującego pracą dyplomową; 
7) kryteria oceny pracy dyplomowej odrębne i specyficzne dla każdego z poziomów 
kształcenia i profilu studiów; 
8) termin udostępniania studentom recenzji prac dyplomowych; 
9) zasady oceny pracy dyplomowej przygotowanej przez więcej niż jednego studenta.  

2. Rada dydaktyczna, formułując wymagania merytoryczne wobec prac 
dyplomowych oraz kryteria oceny prac dyplomowych, uwzględnia zasadę, że: 
1) praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 
dowodzi przygotowania do prowadzenia badań naukowych;  
2) praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich  
o profilu ogólnoakademickim dowodzi umiejętności prowadzenia badań naukowych; 
3) praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym dowodzi 
przygotowania do podjęcia działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów;  
4) praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich o 
profilu praktycznym dowodzi umiejętności prowadzenia badań o charakterze 
wdrożeniowym.      

3. Kryteria oceny prac dyplomowych określone przed radę dydaktyczną 
uwzględniane są w formularzu recenzji pracy dyplomowej opracowanym przez radę 
dydaktyczną osobno dla każdego z poziomów kształcenia i wprowadzonym do Archiwum 
Prac Dyplomowych. 

4. Rada dydaktyczna, wyznaczając termin udostępniania studentom recenzji 



pracy dyplomowej, uwzględnia zasadę, że recenzje te muszą być zatwierdzone  
w Archiwum Prac Dyplomowych co najmniej na trzy dni przed terminem egzaminu 
dyplomowego.  

5. Określając zasady oceny pracy dyplomowej przygotowanej przez więcej niż 
jednego studenta, rada dydaktyczna może odstąpić od formułowania zasad ogólnych 
obowiązujących w przypadku każdej pracy dyplomowej przygotowanej przez więcej niż 
jednego studenta i przyjąć zasadę rozpatrywania przez radę dydaktyczną każdego 
przypadku tego typu indywidualnie. 

§ 3 

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego obejmują: 
1) zasady tworzenia komisji egzaminacyjnej odpowiadające poziomowi kształcenia  
i profilowi studiów;   
2) wymagania merytoryczne odrębne i specyficzne dla każdego z poziomów kształcenia 
i profilu studiów; 
3) procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego.  

2. Rada dydaktyczna, formułując procedurę przeprowadzania egzaminu 
dyplomowego, określa zadania każdego z członków komisji egzaminacyjnej oraz 
uwzględnia zasadę, że w trakcie egzaminu dyplomowego na każdym poziomie studiów 
student odpowiada na co najmniej trzy pytania egzaminacyjne.  

3. Rada dydaktyczna, formułując wymagania merytoryczne wobec egzaminu 
dyplomowego, powinna określić zakres merytoryczny i formę egzaminu dyplomowego. 
Rada dydaktyczna może wskazać listę zagadnień objętych egzaminem dyplomowym.  

4. Rada dydaktyczna, określając zasady tworzenia komisji egzaminacyjnej na 
studiach o profilu praktycznym, może przyjąć lub rekomendować kierownikowi jednostki 
dydaktycznej zasadę włączania do komisji egzaminacyjnych przedstawicieli otoczenia 
społeczno-gospodarczego związanego z kształceniem na danym kierunku studiów.     

§ 4 

1. Szczegółowe zasady monitorowania procesu dyplomowania obejmują: 
1) zasady przeprowadzania analizy recenzji i ocen prac dyplomowych; 
2) zasady przeprowadzania analizy pytań egzaminacyjnych oraz ocen z egzaminu 
dyplomowego; 
3) procedury wdrażania działań naprawczych lub doskonalących proces dyplomowania 
przygotowanych w oparciu o wyniki analiz, o których mowa w pkt 1 i 2.   

2. Przeprowadzając analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rada dydaktyczna 
zwraca uwagę w szczególności na: 
1) przestrzeganie terminu udostępniania studentom recenzji prac dyplomowych,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8;  
2) rzeczowość, kompletność i trafność uzasadnienia ocen pracy dyplomowej, 
wystawionych przez kierującego pracą i recenzenta; 
3) zasadność różnic w ocenach pracy dyplomowej, wystawionych przez kierującego 
pracą i recenzenta; 
4) przestrzeganie zakresu merytorycznego i procedury przeprowadzania egzaminu 
dyplomowego z wymaganiami określonymi w szczegółowych zasadach procesu 
dyplomowania. 

3. Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rada dydaktyczna przeprowadza 
corocznie w odniesieniu do poprzedniego roku akademickiego.  



4. Raport zawierający wyniki analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz 
informację o planowanych działaniach naprawczych lub doskonalących proces 
dyplomowania rada dydaktyczna przesyła do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia do 
końca semestru następującego po roku akademickim będącym przedmiotem tych analiz.    

§ 5 

1. Rada dydaktyczna określa maksymalną liczbę prac dyplomowych, którymi 
nauczyciel akademicki może kierować w danym roku akademickim. 

2. Rada dydaktyczna określa minimalny nakład pracy nauczyciela 
akademickiego związany z kierowaniem pracą dyplomową i rekomenduje kierownikowi 
właściwej jednostki organizacyjnej sposób uwzględnienia tego nakładu w pensum 
nauczyciela akademickiego.         

§ 6 

Rada dydaktyczna przekazuje kopię uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
procesu dyplomowania na danym kierunku studiów do Uniwersyteckiej Rady ds. 
Kształcenia za pośrednictwem Biura ds. Jakości Kształcenia do 30 kwietnia 2020 r. 

 


