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PROCEDURA ZLECANIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTÓW   
„SEMINARIA LICENCJACKIE”, „SEMINARIA INŻYNIERSKIE”, 

ORAZ „SEMINARIA DYPLOMOWE”   
NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT   

 (Załącznik do decyzji Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie Nr WBZ/Dz/09/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.)   

A. CEL   
Celem procedury WSZJK-O-BZ-13 jest określenie zasad zlecania do realizacji przedmiotów   
„Seminaria licencjackie”, „Seminaria inżynierskie” oraz „Seminaria dyplomowe” na Wydziale 
Bioinżynierii Zwierząt.   

B. OPIS POSTĘPOWANIA    
1. Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt przedmioty „Seminaria licencjackie” i „Seminaria 

inżynierskie” są realizowane na studiach pierwszego stopnia, a przedmiot „Seminaria 

dyplomowe” na studiach drugiego stopnia. Przedmioty te (określane dalej jako seminaria 

dyplomowe)  są realizowane w ramach grup dziekańskich.    

2. Realizację  seminariów dyplomowych, w danym roku akademickim, zleca jednostkom 
organizacyjnym Dziekan Wydziału. Realizacja seminariów dyplomowych może być 
zlecona jednostkom spoza Wydziału.    

3. Dziekan planuje ilość grup oraz liczbę studentów w nich na podstawie stanu studentów i 
ich statusu w miesiącu, w którym  rozsyła zlecenie na realizację zajęć dydaktycznych w 
danym roku akademickim do jednostek organizacyjnych Wydziału oraz jednostek 

zewnętrznych.   

4. Przy planowaniu grup seminaryjnych i zlecaniu zajęć jednostkom, Dziekan uwzględnia 
realizowaną przez studentów specjalność, liczbę dyplomantów wykonujących prace 
dyplomowe w danej jednostce, a także względy organizacyjne.    

5. Wstępna informacja o liczbie grup oraz liczbie studentów w nich jest przesyłana 
jednostkom organizacyjnym Wydziału oraz jednostkom zewnętrznym nie później niż w 
czerwcu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Informacja zawiera 
adnotację wskazującą na możliwe zmiany liczby grup i liczby studentów, w związku z 
wynikami sesji egzaminacyjnej.   

6. Dziekan dokonuje korekty założonego w czerwcu planu liczby grup i liczby studentów, 
w oparciu o informacje o wynikach sesji egzaminacyjnej.   

7. Listy studentów realizujących seminaria dyplomowe wraz z planami zajęć są 

zamieszczane na wydziałowej stronie internetowej i tablicach ogłoszeń, w terminie 

przewidzianym regulaminem studiów, skąd pobierają je prowadzący zajęcia.   

8. Seminaria dyplomowe  może koordynować nauczyciel akademicki ze stopniem doktora 

habilitowanego lub z tytułem profesora.   

9. Jednostka organizacyjna, której zlecono realizację seminariów dyplomowych jest 
zobowiązana dostarczyć do dziekanatu, przed rozpoczęciem semestru, informację o tym, 
kto będzie realizował te zajęcia w ramach poszczególnych grup.   

10. Dziekan może zalecić zmianę nauczyciela akademickiego zaproponowanego przez  



Własność Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Dokonywanie zmian, powielanie i 

upowszechnianie powyższych materiałów możliwe tylko za zgodą właściciela.   

  
  

jednostkę do prowadzenia seminariów dyplomowych, biorąc pod uwagę wyniki badań 
ankietowych oceny jakości zajęć dydaktycznych, przeprowadzonych wśród studentów.   

11. Nauczyciel akademicki prowadzący seminaria dyplomowe, opracowuje (nie później niż w 
ciągu pierwszych trzech tygodni semestru) harmonogram prezentacji (załącznik 1) 
dotyczących pracy dyplomowej, które studenci będą zobligowani przedstawić na 
zajęciach.  Harmonogram jest przekazywany poprzez rozdzielnię w dziekanacie do 
sekretariatów jednostek organizacyjnych  promotorów prac dyplomowych. Podpisany 
przez promotora/promotorów harmonogram należy dostarczyć do prowadzącego 
seminaria dyplomowe nie później niż tydzień od przekazania harmonogramu do 
sekretariatu.   

12. W przypadku braku przygotowania prezentacji przez studenta lub jego 
nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych, na których miał 
przedstawić prezentację, prowadzący seminarium dyplomowe informuje promotora pracy. 
Promotor wyjaśnia zaistniałą sytuację z dyplomantem i ustala z prowadzącym seminaria 
dyplomowe kolejny termin prezentacji.   

C. PODSTAWY PRAWNE   
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z 26 września 2016 r. roku w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia ((Dz. U. z 2016 poz. 
1596); Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjęty Uchwałą Nr 785 Senatu 
UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.); Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad 
funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Regulamin studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie (załącznik do uchwały Nr  717 z 24 kwietnia 2015)  

D. DOKUMENTY ZWIĄZANE   
Decyzja Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie Nr WBZ/Dz/09/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.   

E. ZAŁĄCZNIKI    

Załącznik 1. Harmonogram prezentacji seminaryjnych.  
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 Załącznik 1. Harmonogram prezentacji seminaryjnych. 
 
Prowadzący seminarium: 
Seminarium (licencjackie, inżynierskie, dyplomowe) 
Rok akademicki, rok studiów, semestr 
Kierunek/Specjalność  
 

Student Promotor Temat pracy Termin(y) 
prezentacji 

Podpis 
promotora 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 


