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1. Cel  
Celem niniejszej instrukcji jest określenie zasad i terminów zgłaszania tematów prac 
dyplomowych oraz ich zatwierdzanie. Instrukcja dotyczy wszystkich nauczycieli 
akademickich będących opiekunami prac dyplomowych, kierowników jednostek i władz 
wydziału. Jej ogólne zasady są opisane w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie. 
 

2. Definicje i skróty 
TŻiZCz – Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
Tow – Towaroznawstwo 
ICHiP – Inżynieria Chemiczna i Procesowa 
GSK – Gastronomia – Sztuka Kulinarna 
Praca dyplomowa (inżynierska lub magisterska) - jest materialnym dowodem opanowania 

wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu studiowanego kierunku studiów 
 

3. Odpowiedzialność i uprawnienia 
Prodziekani ds. studenckich i ds. kształcenia – odpowiadają za tworzenie i aktualizowanie 

zasad procedury. 
Prodziekan ds. studenckich – odpowiada za tworzenie harmonogramu prac związanych z 

procedurą oraz przesyłanie i zbieranie informacji z Katedr. 
Komisja ds. Dydaktycznych – akceptuje tematykę zgłoszonych prac dyplomowych i 

sprawdza jej zgodność ze specjalnością i/lub kierunkiem    
Kierownicy Katedr – koordynują zbieranie tematów prac dyplomowych w jednostce, ustalają 

wykaz nauczycieli, którzy będą opiekunami i liczbę prac im przypadającą, przesyłają 
zestawienia do  prodziekana ds. studenckich oraz składają pisma do prodziekana ds. 
kształcenia ws. upoważnienia przez Radę Wydziału opiekunów prac ze stopniem 
doktora 

Nauczyciele akademiccy – przedstawiają propozycje tematów prac dyplomowych zgodnych 
z ich zainteresowaniami i kompetencjami badawczymi oraz obszarem kształcenia 
dyplomantów (kierunek/specjalność)  

 
4. Opis postępowania 

4.1. Prace inżynierskie 
4.1.1. Prodziekan ds. studenckich przesyła pismo ws. konieczności przygotowania 

wstępnych tematów prac inżynierskich do kierowników katedr, najpóźniej do dnia 
30 listopada w każdym roku akademickim. 

4.1.2. Kierownicy Katedr przesyłają odpowiedź w tej sprawie do końca grudnia. 
4.1.3. Zgłoszona tematyka prac jest opiniowana przez Wydziałową Komisję ds. 

dydaktycznych (do połowy stycznia).    
4.1.4. Tematyka prac jest następnie podawana do wiadomości i wyboru przez 

studentów na rok przed skończeniem studiów. 
4.1.5. Katedry stosują własne zasady kolejności wyboru tematów przez dyplomantów  
4.1.6. Możliwa jest korekta tematu pracy inżynierskiej w wersji przedstawionej do 

recenzji, przy założeniu że nie zmienia to głównych tez i obszaru badań. W 
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przypadku bardziej znaczących zmian student kieruje pismo o wyrażenie zgody 
do prodziekana ds. studenckich. 

4.2. Prace magisterskie   
4.2.1. Studenci studiów II stopnia mają możliwość samodzielnego wyboru nauczyciela 

akademickiego, pod którego opieką chcą realizować pracę magisterską 
(najpóźniej do końca 1 semestru studiów). Opiekun pracy wyraża zgodę na 
podaniu studenta i przedstawia propozycję tematu, uzgodnioną we współpracy ze 
studentem. 

4.2.2. Studenci, którzy nie wybrali opiekuna, zgłaszają to do prodziekana ds. 
studenckich. 

4.2.3. W tym przypadku prodziekan ds. studenckich uruchamia etapy postępowania jak 
w przypadku pracy inżynierskiej (ich koniec to 1 tydzień 2 semestru). 

4.3. W celu ułatwienia studentom przygotowania pracy dyplomowej opracowany został 
„Poradnik Dyplomanta. Zalecenia dotyczące realizacji i opracowania prac inżynierskich i 
magisterskich” zamieszczony na stronie internetowej Wydziału. 

4.4. Rozdzielenie prac dyplomowych w Katedrach 
4.4.1. Łączna liczba prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) przypadających 

na jednego opiekuna w jednym roku akademickim nie może być wyższa niż: 
- Pracownicy samodzielni – 30 prac 
- Upoważnieni doktorzy – 8 prac 
Ostateczna liczba prac jest sumą z czterech kierunków (TŻiZCz, TOW, ICHiP, GSK). 

4.4.2. Katedry o specjalnościowym profilu kształcenia (5 Katedr) świadczące usługi 
dydaktyczne dla kierunku TŻiŻCzsą zobowiązane do przedstawienia liczby 
tematów równej 100% studentów z danej specjalności (prace inżynierskie). 
Pozostałe jednostki wydziału zgłaszają dodatkową liczbę tematów równą 20% 
ogółu studentów na kierunku. 

4.4.3. Liczba tematów/zagadnień związanych z realizacją prac inżynierskich na kierunku 
Towaroznawstwo, którą należy zgłosić do dziekanatu jest następująca: 

- Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności - minimum 60% liczby studentów na 
kierunku,  

- Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Podstaw Techniki i Gospodarki Energią – 
minimum 15% itd., 

- Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością – minimum 15% itd. 
Pozostałe, zainteresowane kształceniem na poziomie promowania prac inżynierskich, 
jednostki Wydziału zgłaszają dodatkowe 20% tematów/zagadnień. 

4.4.4. Liczba tematów/zagadnień związanych z realizacją prac inżynierskich na kierunku 
ICHiP oraz GSK, zgłoszona przez odpowiednio Katedrę Inżynierii i Aparatury 
Procesowej oraz Katedrę Żywienia Człowieka odpowiada minimum 100% liczby 
studentów na kierunku. 

Pozostałe, zainteresowane kształceniem na poziomie promowania prac inżynierskich, 
jednostki Wydziału zgłaszają dodatkowe 20% tematów/zagadnień. 

4.4.5. Podstawowym kryterium pierwszeństwa przy wyborze tematu pracy dyplomowej 
jest średnia ocen w indeksie. Przy równej średniej studentów ubiegających się o 
jeden temat rozstrzygająca jest opinia opiekuna pracy.  
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4.4.6. Do dnia 30 kwietnia prodziekan ds. studenckich przekazuje ostateczną listę 
studentów  z przydziałem tematów prac dyplomowych prodziekanowi ds. 
kształcenia, który wykorzystuje te informacje przy planowaniu pensum 
dydaktycznego Katedr. 

4.5. Ewentualne skargi / zażalenia ws. wyboru tematyki prac są rozpatrywane przez 
prodziekana ds. studenckich. 

 
5. Dokumenty związane 

Uchwały Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie w sprawie upoważnienia pracowników naukowych ze stopniem doktora do 
prowadzenia wykładów oraz prac dyplomowych. 
 

6. Załączniki 
Poradnik Dyplomanta. Zalecenia dotyczące realizacji i opracowania prac inżynierskich i 
magisterskich – dostępny na stronie internetowej WNoŻ w zakładce STUDENCI – PRACA 
DYPLOMOWA – porady, wskazówki i wymagane dokumenty.  

 


