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Decyzja  1/03/2022 

Dziekana Kolegium Nauk Humanistycznych 

z dnia 29 marca 2022 roku  

w sprawie procedury zatwierdzania i przekazywania tematów prac dyplomowych 

 

Podstawa prawna: 

• Uchwała nr 68/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, 

• Uchwała okołoregulaminowa Rady Dydaktycznej KNH  nr 12-2/03/2022 z dnia 3 marca 2022 r.  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dyplomowania Studentów w Kolegium Nauk Humanistycznych 

 

§ 1 

Zgodnie z Regulaminem Dyplomowania: 

1. Studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy dyplomowej; decyzję  

o ostatecznej wersji tematu podejmuje Promotor (§ 2, p. 1 Uchwały 12-2/03/2022). 

2. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone w pierwszym semestrze 

uczestnictwa w seminarium. 

3. Tematy prac zatwierdza Rada Instytutu prowadzącego dany kierunek studiów:  

a. do końca semestru V (studia I stopnia),  

b. do końca II semestru (studia II stopnia); w przypadku seminarium 

magisterskiego dopuszcza się możliwość zatwierdzenia tematów prac po II 

semestrze seminarium  (§ 2, p. 5 i 6). 

 

§ 2 

1. Rada Instytutu zatwierdza tematy prac w języku polskim, a w Instytucie Neofilologii 

– dodatkowo w języku, w którym pisana jest praca. 

2. Za zebranie tematów i przekazanie ich do zatwierdzenia przez Radę Instytutu 

odpowiada Kierownik Kierunku. 

3. Przed zatwierdzeniem prac przez Radę Instytutu wstępnej weryfikacji tematów 

dokonuje Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych, który uwzględnia 

następujące elementy: 

a. zgodność tematów i treści prac dyplomowych z kierunkiem studiów; 

b. zgodność tematu pracy z  profilem badawczym Promotora (§ 2, p. 2); 

c. fakt, czy temat pracy dyplomowej nie powiela tematu innej pracy obronionej 

wcześniej w danej jednostce (dopuszcza się prace będące twórczym 

rozwinięciem lub innym ujęciem tematu) (§ 2, p. 3); 

d. fakt, czy temat pracy magisterskiej nie powiela tematu pracy licencjackiej 

studenta (§ 2, p. 4).  
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§ 3 

1. Niewielka korekta tematu (forma zapisu, użycie synonimów) nie wymaga 

zatwierdzenia przez Radę Instytutu; znacząca zmiana (całkowita zmiana tematu, 

zmiana zakresu badań, przedmiotu badań itp.) w temacie powinna być zatwierdzona 

przez Radę. 

2. O tym, czy zmiana ma charakter drobnej korekty czy poprawki w temacie, decyduje 

Promotor. 

 

§ 4 

1. Ewidencję zatwierdzonych przez Radę Instytutu tematów prac dyplomowych 

prowadzą sekretariaty właściwych instytutów (§ 2, p.8). 

2. Promotorzy są zobowiązani do przekazania do sekretariatów tytułów prac w języku 

angielskim do 31 marca. 

3. Sekretariaty instytutów mają obowiązek przesłać do dziekanatu (do sekcji toku 

studiów) tematy prac magisterskich i licencjackich zgodnie z załączoną tabelą do 10 

kwietnia. 

4. Tematy prac zostają wprowadzone przez pracowników dziekanatu  do Uczelni 11 do 

15 maja i po tym terminie są widoczne dla studentów. 

5. Student przed wgraniem pracy do systemu Wirtualna Uczelnia jest zobowiązany 

upewnić się, że temat pracy dyplomowej jest identyczny jak temat pracy widniejący 

w Wirtualnej Uczelni, zatwierdzony przez Radę Instytutu. 

 

§ 5 

1. Recenzent pracy powinien (w miarę możliwości) reprezentować tę samą dyscyplinę, 

jaką reprezentuje promotor pracy. 

2. Jeśli promotorem pracy magisterskiej jest osoba ze stopniem doktora, recenzentem 

musi być samodzielny pracownik naukowy (min. dr hab.). 

 

§ 6 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 roku. 
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