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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PD-GiGP-6 jest ustalenie zasad przygotowania i 
zatwierdzenia tematyki i charakteru prac dyplomowych WGIPB. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich planów studiów. Obejmuje swym zakresem semestr I 
studiów drugiego stopnie oraz semestr V studiów pierwszego stopnia. 

3. TERMINOLOGIA  

Praca inżynierska – praca dyplomowa mająca charakter zadania inżynierskiego 

Praca magisterska – praca dyplomowa nosząca znamiona elementów badawczych 

Praca eksperymentalna – praca magisterska mająca charakter eksperymentu 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1   Pracownicy upoważnieni przez Radę Wydziału WGIPB odpowiadają za 
przygotowanie tematów prac dyplomowych oraz określenie charakteru pracy 
w przypadku prac magisterskich. 

4.2 Rada jednostki odpowiada za zatwierdzenie tematów prac dyplomowych.  
4.3 Wydziałowa komisja ds. kształcenia odpowiada za weryfikację przekazanych 
przez Jednostki tematów prac dyplomowych. 
4.4 Dziekan może zaliczyć dodatkowo osobie prowadzącej 3 godziny 
obliczeniowe za każdą pracę magisterską eksperymentalną. 
4.4 Rada Wydziału odpowiada za zatwierdzenie tematów prac dyplomowych 
inżynierskich i magisterskich oraz za wyrażenie zgody na zaliczenie pracy 
magisterskiej jako eksperymentalnej.  

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1   Pracownicy upoważnieni przez Radę Wydziału WGIPB do prowadzenia prac 
dyplomowych przygotowują tematy prac dyplomowych oraz określają 
charakter pracy w przypadku prac magisterskich. 

5.2 Rada jednostki organizacyjnej WGIPB zatwierdza tematy prac dyplomowych 
i przekazuje je do CNiKu.  
5.3 Wydziałowa komisja ds. kształcenia analizuje i opiniuje  przekazane tematy 
prac dyplomowych. 
5.4 Rada Wydziału zatwierdza tematy prac dyplomowych inżynierskich, 
magisterskich i magisterskich eksperymentalnych i udziela zgody Dziekanowi na 
zaliczenie dodatkowo osobie prowadzącej prace magisterską eksperymentalną, 3 
godziny obliczeniowe za każdą pracę. 
5.5 Dziekan po pozytywnym egzaminie dyplomowym, przy rozliczeniu godzin 
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dydaktycznych Jednostki zalicza osobie prowadzącej pracę eksperymentalną 
dodatkowe 3 godziny. 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

7.2 Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

7.3 Zarządzenie Nr 70/2013  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 
roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

7.4 Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 
roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

7.5 Uchwała Nr 575 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 
dnia 23 września 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla 
poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania 
godzin dydaktycznych w danym roku akademickim. 

8. ZAŁĄCZNIKI  

 

 


