Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Instytut Nauk Społecznych i Technicznych
Instytut Humanistyczny
Instytut Nauk o Zdrowiu
Poziom I
Termin realizacji zadania:
 do 30 września.

1. Zakres procedury

PZ 10. Proces dyplomowania

Załączniki:
 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - Załącznik 17;
 Wzór streszczenia pracy dyplomowej - Załącznik 18,
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie w wersji
elektronicznej pracy w Bibliotece Uczelnianej PUZ we Włocławku Załącznik 19,
 Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej Załącznik 20,
 Wzór druku oceny/recenzji pracy dyplomowej - Załącznik 21,
 Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego - Załącznik 22,
 Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku
Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia - Załącznik 23,
 Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego na kierunku
Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia - Załącznik 24.

Przedmiotem procedury jest sposób realizacji procesu dyplomowania dla studentów na studiach pierwszego
stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą







dyrektor instytutu,

kierownik zakładu,

promotor pracy dyplomowej,

recenzent pracy dyplomowej,

przewodniczący komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego,
sekretariat instytutu.

3. Opis postępowania w ramach procedury
1) Wymogi merytoryczne i formalne pracy
Praca dyplomowa jest:

a) samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo

dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentującym ogólna wiedzę i umiejętności studenta

związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania,

b) pracą wykonaną przez studenta samodzielnie, pod kierunkiem promotora - uprawnionego

nauczyciela akademickiego. W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów

magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co
najmniej stopień doktora. Na kierunku pielęgniarstwo promotorem pracy licencjackiej o charakterze
kazuistycznym może być nauczyciel akademicki posiadający prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki i co najmniej tytuł zawodowy magistra,

c) pracą podlegającą ocenie promotora oraz recenzenta.

Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych z uwzględnieniem kierunku studiów oraz specjalności związanych z danym
obszarem kształcenia.

Temat pracy dyplomowej musi być sformułowany przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów.

Tematy prac dyplomowych oraz ich zmiany wymagają zatwierdzenia przez kierownika zakładu,
natomiast tematy prac powstających pod opieką naukową kierownika zakładu przez dyrektora instytutu,
który może zasięgnąć porady specjalisty z konkretnej dziedziny. Tematy prac dyplomowych na
kierunkach medycznych zatwierdza dyrektor instytutu po zaopiniowaniu przez Instytutową Komisję ds.
Jakości Kształcenia.

Sekretariat instytutu prowadzi ewidencję tematów prac dyplomowych.

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez promotora i studenta, przy czym
powinny być brane pod uwagę zainteresowania studenta.

Na kierunku Filologia, specjalność Filologia języka obcego praca dyplomowa przygotowywana jest we

właściwym języku obcym.

Student w pracy dyplomowej powinien:

a) sformułować problem badawczy (wyraźnie określić cel pracy);
b) opisać sposób rozwiązania problemu;

c) przedstawić wnioski płynące z analiz teoretycznych i badań empirycznych.

Student powinien wykazać się:

a) umiejętnością prowadzenia logicznego wywodu;
b) umiejętnością komponowania struktury pracy;

c) znajomością literatury przedmiotu oraz samodzielnością w wyszukiwaniu źródeł informacji;

d) umiejętnością poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem.

Wybrany temat pracy dyplomowej student powinien zrealizować w sposób oryginalny, ale w ramach
istniejącej już metodologii lub wzorca opracowania naukowego.

Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej zgodne z ustalonym tematem. Wzór strony
tytułowej stanowi Załącznik 17. Ostatnią stronę pracy dyplomowej stanowi jej streszczenie

przygotowywane zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku 18.

2) Kryteria oceny pracy dyplomowej
Praca dyplomowa podlega ocenie w zakresie: zgodności treści z tematem pracy, układu pracy i jej

struktury, formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze),
strony merytorycznej, charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł literatury.

Dla kierunków medycznych kryteria sprecyzowano w Regulaminie dyplomowania obowiązującym
w Instytucie Nauk o Zdrowiu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.
3) Przyjęcie pracy dyplomowej
Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w sekretariacie właściwego instytutu, co najmniej

14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Student składa pracę dyplomową w dwóch
zbindowanych egzemplarzach, dwustronnie drukowanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji promotora

z umieszczonym na stronach tytułowych odręcznym zapisem „pracę przyjmuję” wraz z datą i podpisem.
Uzyskanie przez studenta akceptacji pracy dyplomowej równoznaczne jest z uzyskaniem zaliczenia

z seminarium dyplomowego dokonanego w systemie informatycznym. Wraz z drukowanymi

egzemplarzami pracy student zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicznej w edytorze tekstu
Microsoft Word lub w każdym możliwym do odtworzenia edytorze tekstu (jeden egzemplarz).

Płyta CD powinna być podpisana (nazwisko, imię, tytuł pracy) i tożsama z wersją papierową pracy
umieszczoną w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony okładki na końcu pracy. Zawartość płyty

należy skompresować (ZIP/RAR) i zapisać pod nazwą: nazwisko, imię, numer albumu. Spakowane pliki

muszą mieć rozszerzenie .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf, .pdf. Jeśli student wyraża zgodę na udostępnienie pracy
w Bibliotece Uczelnianej składa ją w formie elektronicznej na nośniku danych. Wzór oświadczenia
o wyrażeniu zgody przez studenta na udostępnianie jego pracy dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej

stanowi Załącznik 19. Do pracy dyplomowej student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu

pracy według wzoru określonego w Załączniku 20. Do składanej w sekretariacie instytutu pracy
dyplomowej student zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o jego aktualnej sytuacji prawnej,
np. o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie nazwiska itp.

Sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu
Antyplagiatowego.

Praca dyplomowa oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta. Promotor i recenzent

sporządzają pisemne oceny pracy dyplomowej i składają je w sekretariacie najpóźniej na 5 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Wzór druku oceny/recenzji pracy dyplomowej

stanowi Załącznik 21. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami pracy dyplomowej przed egzaminem

dyplomowym. Recenzje pracy dyplomowej są jawne, poza przypadkami, gdy przedmiot pracy
dyplomowej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.

Dla kierunków medycznych kryteria oceny pracy dyplomowej sprecyzowano w Regulaminie
dyplomowania obowiązującym w Instytucie Nauk o Zdrowiu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.

4) Komisja egzaminacyjna
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu. W skład komisji

wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent. Przewodniczącym komisji

egzaminacyjnej jest dyrektor instytutu lub nauczyciel akademicki wyznaczony przez niego, posiadający

co najmniej stopień doktora. Skład komisji egzaminacyjnej dla kierunków medycznych powoływany jest
przez dyrektora instytutu odrębnie dla część teoretycznej i części praktycznej egzaminu dyplomowego
według zasad określonych w Regulaminie dyplomowania obowiązującym w Instytucie Nauk o Zdrowiu dla
studiów pierwszego i drugiego stopnia. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dyrektor instytutu, po

zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, z zachowaniem postanowień Regulaminu
studiów.

Druk imiennego protokołu egzaminu dyplomowego przygotowuje sekretariat właściwego instytutu.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wypełnia imienny protokół egzaminu dyplomowego, który
podpisują członkowie komisji. Wzór imiennego protokołu egzaminu dyplomowego stanowi Załącznik 22.

W przypadku kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia, wzór protokołu egzaminu

dyplomowego stanowi Załącznik 23. W przypadku kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia,
wzór protokołu egzaminu dyplomowego stanowi Załącznik 24.
5) Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się
wiedzą z zakresu studiowanego kierunku/specjalności/specjalizacji oraz problematyki związanej z pracą
dyplomową. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla każdego kierunku/specjalności/specjalizacji są

przygotowywane przez nauczycieli akademickich kierunku i zatwierdzane przez kierownika zakładu.
W przypadku kierunków medycznych przez Instytutową Komisję ds. Jakości Kształcenia - przed końcem
semestru poprzedzającego semestr kończący studia. Na początku ostatniego semestru studiów wykaz

zagadnień jest przekazywany do wiadomości studentów. Student na egzaminie dyplomowym otrzymuje
co najmniej trzy pytania. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę z egzaminu
dyplomowego na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne
pytania (średnia wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Ogłoszenie wyniku oceny
egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów następuje bezpośrednio po zakończonym
egzaminie.

Na wniosek studenta lub promotora, egzamin dyplomowy może być egzaminem otwartym. Decyzję

o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dyrektor instytutu. Uczestnicy egzaminu otwartego

niebędący członkami komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, nie mogą zadawać dyplomantowi
pytań, jak również uczestniczyć w części niejawnej oceniającej egzamin.

Egzamin dyplomowy, w miarę możliwości uczelni, powinien być dostosowany do indywidualnych
możliwości osób niepełnosprawnych.

Na kierunku Filologia egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w języku obcym, jak i polskim.

Na kierunkach medycznych egzamin dyplomowy obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności
praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
4. Dokumenty związane z procedurą


Regulamin studiów,



Regulamin dyplomowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku,



Regulamin dyplomowania w Instytucie Nauk o Zdrowiu dla studiów pierwszego i drugiego
stopnia,




Przewodnik do opracowania pracy licencjackiej kierunek Pielęgniarstwo,

Przewodnik do opracowania pracy magisterskiej kierunek Pielęgniarstwo.

