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Procedura  P-03 Dyplomowanie studentów  

Podstawa prawna Regulamin Studiów Wyższych (Załącznik do Uchwały Nr 16 Senatu ZUT 

w Szczecinie z dnia 26 marca 2012 r.;  

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa nr 3/2009 z dnia 

24 czerwca 2009 r. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim 

i magisterskim; 

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Żywności i w sprawie wprowadzenia 

zasad dyplomowania studentów wraz z załącznikami  w sprawie 

zatwierdzenia zasad przeprowadzania egzaminów inżynierskich na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Nauk o Żywności i 

Rybactwa oraz zagadnienia na egzaminy dyplomowe (inżynierskie) dla 

wszystkich kierunków. 

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w sprawie trybu 

obniżania rocznego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz rozliczenia 

godzin dydaktycznych za opiekę nad studentem przygotowującym pracę 

dyplomową 

Opracował Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

 

1. Informację o konieczności dokonania wyboru jednostki, w której student będzie realizował 

pracę dyplomową, pracownik dziekanatu umieszcza w gablocie informacyjnej (znajdującej 

się przy dziekanacie) i na stronie internetowej wydziału 

– dla studentów studiów pierwszego stopnia – w semestrze poprzedzającym semestr, w 

którym program studiów przewiduje rozpoczęcie seminarium dyplomowego, 

– dla studentów studiów drugiego stopnia – na początku pierwszego semestru zajęć. 

 

2. Student ma prawo złożyć tylko 1 podanie, które składa w wybranej przez siebie jednostce. 

Liczba miejsc na realizację prac dyplomowych w jednostce organizacyjnej jest ograniczona 

przez limity zatwierdzone przez Radę Wydziału 

D = P × 4 

gdzie: 

P – liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w 

jednostce, 

D – liczba dyplomantów w danym roku akademickim dla każdego poziomu studiów, w tym 

przynajmniej 25% ogólnej liczby powinni stanowić studenci, realizujący pracę dyplomową w 

systemie studiów niestacjonarnych.  

Kryteria wyboru dyplomantów, którzy będą wykonywać prace dyplomowe w danej 

jednostce, ustala kierownik jednostki. Dyplomanci, którzy: 

– zakwalifikowali się do wykonywania pracy dyplomowej w jednostce, uzyskują pisemne 

potwierdzenie w postaci zgody kierownika, odnotowanej na podaniu; 

– nie zakwalifikowali się do wykonywania pracy dyplomowej w jednostce składają podanie 

do innej jednostki.  

 

3. Kierownik jednostki przekazuje do dziekanatu podania studentów, zakwalifikowanych do 

wykonania pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) w swojej 

http://www.wnozir.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wnozir/Admin/studenci/akty/2012-132_-_egzaminy_inzynierskie.pdf
http://www.wnozir.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wnozir/Admin/studenci/akty/2012-132_-_egzaminy_inzynierskie.pdf
http://www.wnozir.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wnozir/Admin/studenci/akty/2012-132_-_egzaminy_inzynierskie.pdf
http://www.wnozir.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wnozir/Admin/studenci/akty/2012-132_-_egzaminy_inzynierskie.pdf
http://www.wnozir.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wnozir/Admin/studenci/akty/2012-132_-_egzaminy_inzynierskie.pdf
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jednostce. Terminy złożenia podań na poszczególnych kierunkach, formach i poziomach 

studiów przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Kierunek studiów 

Forma i poziom studiów 

S1 S2 N1 N2 

TŻiŻCz 
Semestr 6,  

do 20.03. 

Semestr 1 

do 20.03. 

Semestr 7 

do 31.10. 

Semestr 1 

do 31.10. 

MIKROBIOLOGIA 

STOSOWANA 

Semestr 4,  

do 20.03. 

 Semestr 5,  

do 31.10. 

 

TOWAROZNAWSTWO 
Semestr 6,  
do 20.03. 

Semestr 1 
do 20.03. 

Semestr 6 
do 20.03. 

Semestr 1 
do 31.10. 

RYBACTWO 
Semestr 6,  

do 20.03. 

Semestr 1 

do 20.03. 

Semestr 7 

do 31.10. 

Semestr 1 

do 31.10. 

 

4. Pracownik dziekanatu sporządza listy dyplomantów, którzy zapisali się do realizacji pracy 

dyplomowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Prodziekan ds. kształcenia 

właściwy dla kierunku studiów zatwierdza listy, które następnie przesyła do jednostek 

organizacyjnych WNoŻiR. 

 

5. Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela prowadzenie prac dyplomowych 

dyplomantów pracownikom, uwzględniając ich specjalności naukowe i zawodowe oraz 

możliwość zapewnienia równomiernego obciążenia przy wykonywaniu rocznego wymiaru 

zajęć dydaktycznych przez wszystkich nauczycieli akademickich. 

 

6. Promotorem pracy dyplomowej może być pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny 

Uczelni z tytułem naukowym lub stopniem naukowym co najmniej doktora. W 

uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego 

promotora, prodziekan ds. kształcenia właściwy dla kierunku może wyrazić zgodę na zmianę 

promotora pracy dyplomowej. 

 

7. Terminy egzaminów dyplomowych oraz skład komisji egzaminacyjnych:  

– na studiach pierwszego stopnia są uchwalane przez radę wydziału.  

– na studiach drugiego stopnia są ustalane przez prodziekana właściwego dla kierunku 

studiów 

W losowych przypadkach na wniosek studenta prodziekan właściwy dla kierunku może 

przesunąć termin egzaminu dyplomowego 

 

8. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie przez studenta 

zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych planem studiów, oraz złożenie 

w dziekanacie w terminie określonym w Regulaminie Studiów: 

– pracy dyplomowej (przygotowanej zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale 

Rady Wydziału dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia) w formie 

wydruku (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), 

– kompletu dokumentów (oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy 

dyplomowej, dowód wpłaty za dyplom, zdjęcia dyplomowe, podanie o dodatkowe 

informacje do suplementu, w przypadku dyplomu w języku angielskim – dodatkowo 

podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim). 
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9. Promotor pracy zgłasza w dziekanacie (w terminie złożenia prac) propozycje osób, które 

mogą zrecenzować prace dyplomowe. Prodziekan ds. kształcenia właściwy dla kierunku 

kieruje prace dyplomowe do recenzji.  

Recenzentem pracy może być: 

  nauczyciel z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego – 

w przypadku, jeśli praca była wykonywana pod opieką nauczyciela nie będącego 

samodzielnym pracownikiem nauki  

  nauczyciel z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub 
doktora – w przypadku, jeśli praca była wykonywana pod opieką nauczyciela będącego 

samodzielnym pracownikiem nauki. 

 

10. Recenzje prac dyplomowych muszą być złożone w dziekanacie najpóźniej 3 dni przed 

ustalonym terminem egzaminu dyplomowego. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji 

pracy dyplomowej (od promotora i recenzenta) student może przystąpić do egzaminu 

dyplomowego. 

W przypadku negatywnej recenzji od recenzenta Prodziekan wyznacza następnego 

recenzenta, informując go, że jest to druga recenzja. Jeżeli druga recenzja jest pozytywna, 

praca zostaje dopuszczona do obrony. Natomiast w przypadku, gdy druga recenzja jest 

negatywna, praca dyplomowa nie może być przedmiotem obrony. W tej sytuacji prodziekan, 

na wniosek studenta, może nakazać powtarzanie semestru dyplomowego z możliwością 

zmiany zarówno tematu pracy, jak i promotora.  

 

11. Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną komisją według zasad 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego dla danego kierunku i poziomu studiów 

przedstawionych w załącznikach 1-2. 

 

12. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, 

prodziekan właściwy dla kierunku wyznacza najbliższy możliwy dla komisji i studenta 

termin egzaminu dyplomowego, który jest traktowany jako pierwszy termin. 

 

13. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego lub 

uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu, prodziekan właściwy dla kierunku wyznacza 

drugi termin egzaminu, jako ostateczny termin. Egzamin dyplomowy w drugim terminie 

powinien być przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później 

niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego terminu. 

 

14. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, prodziekan wydaje 

decyzję o skreśleniu z listy studentów. 
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Załącznik 1  

Przebieg egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia 

 

 

 

1. Przedstawienie zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

 

2. Losowanie pytań egzaminacyjnych 

 

3. Przygotowanie do odpowiedzi  

 

4. Odpowiedź na pytania egzaminacyjne 

 

5. Obrona pracy dyplomowej 

 

6. Przedstawienie wyniku egzaminu 

 

Czas przewidziany na egzamin dla każdego dyplomanta – 30min. 
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Załącznik 2 

Przebieg egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia 

 

 

 

 

1. Przedstawienie zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

 

2. Ustny egzamin dyplomowy 

 

3. Przedstawienie pracy dyplomowej  

 

4. Obrona pracy dyplomowej 

 

5. Przedstawienie recenzji pracy dyplomowej 

 

6. Przedstawienie wyniku egzaminu 

 

Czas przewidziany na egzamin dla każdego dyplomanta – 30min. 

 


