
Regulamin wyboru prac dyplomowych na rok 2020/2021 

1. Tematykę (zakres zagadnień), z której realizowane będą prace dyplomowe (licen-
cjackie lub magisterskie) w roku akademickim 2020/2021 w danej katedrze zgła-
szają do dziekanatu w formie elektronicznej kierownicy katedr uwzględniając tema-
tykę badawczą wszystkich pracowników uprawnionych do promowania dyploman-
tów (licencjatów i magistrantów), por. pkt. 3 i 5, najpóźniej do 

a) 15 maja 2020 roku w przypadku prac licencjackich, 

b) 15 listopada 2019 roku w przypadku prac magisterskich. 

2. Tematy i promotorów prac dyplomowych realizowanych w roku akademickim 
2020/2021 kierownicy katedr przesyłają do dziekanatu na piśmie i w wersji elek-
tronicznej (wersja polska i angielska) w terminie do 1 kwietnia 2021 roku celem za-
twierdzenia ich przez Kolegium Dziekańskie i wprowadzenia ich do systemu USOS. 

3. Dopuszczalna liczba (limit) 

a) licencjatów przypadająca na nauczycieli posiadających co najmniej stopień dok-
tora jest ustalana w oparciu o aktualny stan liczbowy studentów II roku I stopnia 
wszystkich specjalności na kierunku Chemia, 

b) magistrantów przypadająca na nauczycieli posiadających co najmniej stopień 
doktora, jest ustalana w oparciu o aktualny stan liczbowy studentów I roku II 
stopnia wszystkich specjalności na kierunku Chemia. 

4. Limit dyplomantów dla katedry określa się sumując limity dla wszystkich pracow-
ników katedry uprawnionych do promowania prac dyplomowych.  

5. W roku akademickim 2019/20 limity na rok 2020/2021, o których mowa w pkt. 3, 
wynoszą odpowiednio 1 (jeden) w przypadku licencjatów i 1 (jeden) w przypadku 
magistrantów na pracownika. Jeśli liczba dyplomantów przewyższa liczbę pracow-
ników uprawnionych do ich promowania, decyzję o przydziale dyplomantów nieza-
kwalifikowanych do żadnego promotora podejmuje Dziekan kierując się preferen-
cjami studenta oraz możliwościami dydaktycznymi katedry. 

6. Zapisy studentów do poszczególnych katedr odbywają się w terminach 

a) do końca maja 2020 roku dla studentów II roku I stopnia (prace licencjackie), 

b) do końca listopada 2019 roku dla studentów I roku II stopnia (prace magister-
skie). 

7. Przydziału dokonuje powołana przez Dziekana Komisja złożona z Prodziekana Wy-
działu Chemii, przedstawiciela Samorządu Studentów Chemii oraz Starostów po-
szczególnych lat na podstawie kart wyboru, którą studenci pobierają ze strony in-
ternetowej Wydziału Chemii. 

8. Przydział katedr dla studentów I stopnia następuje w oparciu o średnią z dotychcza-
sowego toku studiów (tj. za semestr 1-3), zaś w przypadku studentów II stopnia – 
średnią ze studiów I stopnia (tj. semestr 1-6). 

9. Wypełnione karty z preferowaną kolejnością trzech różnych katedr i z ewentualnym 
wskazaniem konkretnego promotora student składa w Dziekanacie w terminie 
określonym w pkt. 6. Brak wpisów w odpowiednich polach karty wyboru lub niezło-
żenie karty w wymaganym terminie traktowane będzie jako brak preferencji odno-



śnie wyboru katedry i/lub promotora. W pierwszej kolejności studenci kwalifiko-
wani są do wskazanych przez siebie katedr znajdujących się na pierwszym miejscu 
w karcie wyboru z uwzględnieniem limitu dyplomantów przypadających na daną 
katedrę obliczoną wg pkt. 4.  

10. Studenci niezakwalifikowani do żadnej z katedr (np. z uwagi na zbyt niską średnią) 
kierowani są do drugiej, a jeśli nie jest to możliwe, do trzeciej wskazanej katedry, o 
ile są w niej miejsca po kwalifikacjach wynikających z pkt. 9. W stosunku do pozo-
stałych w katedrze miejsc stosuje się kryterium określone w pkt. 8. 

11. Studentów niezakwalifikowanych do żadnej katedry zgodnie z procedurą określoną 
w pkt. 9 i 10 przydziela Komisja do wytypowanych przez siebie katedr. 

12. W przypadku określenia przez dyplomanta preferencji odnośnie promotora w obrę-
bie danej katedry o przydziale (w przypadku tych samych preferencji kilku dyplo-
mantów) decyduje średnia określona w pkt. 8. Studentów nieprzypisanych konkret-
nym promotorom w obrębie danej katedry przydziela Kolegium Dziekańskie po za-
sięgnięciu opinii kierownika katedry, zainteresowanych studentów i pracowników. 

13. W uzasadnionych wypadkach Dziekan, na pisemny wniosek studenta lub pracowni-
ka, może wyrazić zgodę na zmianę promotora. 


