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1. Cel  
Celem niniejszej instrukcji jest ujednolicenie zasad realizacji seminariów dyplomowych. 
Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników prowadzących zajęcia w ramach seminariów 
dyplomowych na rzecz WNoŻ. 
 

2. Definicje i skróty 
Brak 

 
3. Odpowiedzialność i uprawnienia 

Kierownik Katedry odpowiada za: 
- powołanie Koordynatora seminarium dyplomowego w jednostce. 

Koordynator seminarium (może uczestniczyć wraz z opiekunem pracy dyplomowej w czasie 
prezentacji prac studentów) odpowiada za: 

- określenie regulaminu zajęć, zwłaszcza kryteriów zaliczania i zasad dokumentowania 
osiągnięć studentów, 

- ustalenie harmonogramu prezentacji prac, 
- kontrolowanie terminowości odbywania zajęć, 
- dokumentowanie (wypełnianie protokołu w USOS, indeksu) i archiwizację osiągnięć 

dyplomantów,   
Opiekun pracy dyplomowej odpowiada za: 

- pomoc i konsultacje prac seminaryjnych przygotowanych przez studenta, 
- ocenę pracy seminaryjnej dyplomanta i przebiegu seminarium 

 
4. Opis postępowania 

4.1. Prace seminaryjne dyplomowe na studiach I stopnia (7 semestr) dotyczą zagadnień 
związanych z egzaminem dyplomowym oraz przeglądu piśmiennictwa i prezentacji 
wyników badań własnych.  

4.2. Prace seminaryjne dyplomowe na studiach II stopnia przygotowane w 2 semestrze 
dotyczą głównie przeglądu piśmiennictwa związanego z tematem pracy, natomiast 
realizowane w 3 semestrze powinny prezentować wyniki badań własnych. 

4.3. Seminarium dyplomowe powinno być kierowane przez opiekuna pracy dyplomowej. 
W związku z tym, że bardzo często opiekun kieruje pracą mniejszej niż 12 osobowa 
grupa dyplomantów, seminaria są łączone (w jednej grupie są dyplomanci kilku 
opiekunów). Aby zapewnić właściwą organizację seminariów kierownik Katedry, w której 
odbywają się zajęcia, może ustanowić koordynatora seminarium (osoba odpowiedzialna 
za przedmiot).  

4.4. Ilość godzin przeznaczona na realizację tego przedmiotu dla jednej grupy wynosi 45 
(studia stacjonarne) oraz 14 godzin lekcyjnych (studia niestacjonarne) na semestr. 

4.5. Realizacja przedmiotu o nazwie seminarium składa się z dwóch faz: 

 Pracy studenta z opiekunem – indywidualne lub grupowe spotkania z dyplomantami w 
ramach konsultacji (maksymalnie 3 pierwsze tygodnie semestru)  

 Prezentacja prac własnych studentów  
4.6. Warunkiem podstawowym zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na 12 

spotkaniach seminaryjnych. W przypadku nieobecności na zajęciach studenci są 
zobowiązani do uzupełnienia liczby zajęć do niezbędnego minimum. W takim przypadku 
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student powinien zgłosić się na seminarium dyplomowe prowadzone dla tego 
samegokierunku studiów przez innego nauczyciela. Zgłoszenie to powinno się odbyć w 
terminie poprzedzającym zajęcia, aby kierujący seminarium nauczyciel mógł 
zaproponować najbardziej zbliżony tematycznie grupę referatów. Odbycie seminarium z 
inną grupą powinno być udokumentowane podpisem na podaniu przyniesionym przez 
studenta.  

 
5. Dokumenty związane 

Uchwała Senatu UWM w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych 
stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku 
akademickim.  
 

6. Załączniki 
Brak 

 


