
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 34.7/20 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 26 lutego 2020 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-31.8/19 Senatu UMCS z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie  

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa 

 

 
§ 1 

Na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały                   

Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów,                       

na wniosek kolegium dziekańskiego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Senat Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanawia wprowadzić następujące zmiany w załączniku            

nr 1 do uchwały nr XXIV -31.8/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie               

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Politologii                    

i Dziennikarstwa: 

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kolegium dziekańskie może upoważnić specjalistę spoza uczelni do kierowania pracą 

dyplomową. Na kierunkach studiów o profilu praktycznym do pełnienia funkcji opiekuna mogą być 

upoważnieni specjaliści niezatrudnieni na uczelni, posiadający udokumentowany dorobek 

zawodowy i co najmniej stopień naukowy doktora. Dorobek zawodowy opiekuna pracy 

dyplomowej, niezatrudnionego na uczelni, jest weryfikowany przez Kolegium Dziekańskie na 

podstawie przedłożonych dokumentów dotyczących przebiegu, osiągnięć i wyników pracy 

zawodowej specjalisty.”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1 po wyrazie ”dyplomowa” dodaje się sformułowanie „w formie pracy pisemnej”; 

b) w ust. 4 po wyrazie „jest” wykreśla się sformułowanie „forma projektu, który jest 

rozumiany jako” i dodaje się akapit ”praca dyplomowa w formie projektu oznaczająca 

przygotowanie rozwiązania określonego problemu badawczego oraz”;  



 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu: 

 

„ 4a. W przypadku prac dyplomowych w formie projektu student zobowiązany jest do wykonania 

projektu zawierającego opis zrealizowanych działań zawierający m.in.: założenia teoretyczno-

poznawcze, cel projektu, stan wiedzy, stan literatury, podjęte działania, efekty projektu, wnioski.”; 

 

d) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w następującym brzmieniu: 

 

„4b. Praca dyplomowa w formie projektu jest przygotowywana indywidualnie lub zespołowo.  

W przypadku pracy zespołowej rodzaj i zakres działań podjętych przez studenta wchodzącego  

w skład zespołu realizującego projekt musi być precyzyjnie określony na podstawie przedłożonego 

oświadczenia o samodzielnie zrealizowanych działaniach projektowych.”; 

 

e) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w następującym brzmieniu: 

„10a. W przypadku pracy dyplomowej w formie projektu student jest zobowiązany do 

wprowadzenia do systemu APD opisu projektu (plik tekstowy) wraz z załącznikami. Jeśli wielkość 

pliku wraz z załącznikami przekracza dopuszczalne technicznie możliwości systemu, student nie 

wprowadza do systemu APD załączników, a jedynie opisuje sposób zarchiwizowania projektu. 

Archiwizacja projektu może polegać na załączeniu do wydrukowanego opisu projektu nośnika 

elektronicznego zawierającego wersję multimedialną, graficzną, materiałami audiowizualnymi, 

fotografiami, innymi materiałami.”. 

 

3) w § 4 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w następującym brzmieniu: 

 

„9a. W przypadku obrony pracy dyplomowej w formie projektu student na egzaminie przedstawia 

projekt oraz udziela odpowiedzi na trzy pytania z listy pytań egzaminacyjnych obowiązujących dla 

danego kierunku.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku akademickiego 

2019/2020. 

 

                                                                                    

                                Przewodniczący Senatu UMCS 
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                                                                    prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


