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Bydgoszcz, dnia 11.12.2017r.

Decyzja nr 13 z dnia 11.12.2017r.
Wydziałowego Zespołu ds. jakości Kształcenia
w sprawie: uzupełnienia zakresu wymagań dotyczących prac dyplomowych

Decyzją Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
uzupełniony zostaje zakres wymagań dotyczących prac dyplomowych
dla promotorów, recenzentów i studentów.

1. Dyplomant jest odpowiedzialny za napisanie pracy dyplomowej
spełniającej wymagania zawarte w obowiązujących Zasadach pisania prac
dyplomowych na rok akademicki 2017/2018 dostępnych na stronie
internetowej.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym dziełem studenta. Samodzielność
oznacza, że promotor kształtuje temat, udziela wskazówek i wymaga
poprawek.
3. Zobowiązuje się promotorów do przygotowania prac dyplomowych przez
studentów zgodnie z zatwierdzonymi zasadami pisania prac dyplomowych
w roku 2017/2018. Prace nie mogą odbiegać od wytycznych lub znacznie
się od nich różnić, np. w kwestii braku istotnego elementu struktury pracy.
4. Dyplomant powinien systematycznie przedstawiać kolejne części i
rozdziały pracy promotorowi i dokonywać sugerowanych poprawek.
Nie powinny być akceptowalne prace, które spełniają merytoryczne
kryteria jakości, ale promotor nie kontrolował procesu przedkładanych mu
rezultatów*. W takim przypadku promotor nie powinien zaakceptować
pracy. W przypadku stwierdzenia notorycznego nie stosowania się
promotorów i recenzentów do zaleceń będzie rozpatrzona możliwość

cofnięcia im możliwości pełnienia funkcji prowadzącego lub oceniającego
prace dyplomowe na Wydziale.
5. Zobowiązuje się promotorów i recenzentów do bardziej wnikliwej,
merytorycznej i krytycznej oceny prac dyplomowych.
6. Należy wystawiać oceny negatywne pracom, które nie spełniają wymogów
prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich.
7. Prace, w których występuje wartość współczynnika plagiatu 2 od 13%
będą zgłaszane do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
8. Praca przed oddaniem do recenzji powinna zostać zaakceptowana (lub
nie) przez promotora, poprzez złożenie podpisu na stronie tytułowej.
Uzupełnienie
9. Student, na zaliczenie Seminarium dyplomowego realizowanego podczas
pierwszego semestru seminarium na studiach pierwszego stopnia:
kierunków Zarządzanie, ZIP, FIR i drugiego stopnia ZIP, oraz drugiego
semestru seminarium na studiach drugiego stopnia kierunku Zarządzanie,
zobowiązany jest przygotować „Konspekt pracy dyplomowej” zgodnie ze
wzorem umieszczonym na stronie internetowej WZ.
10. Student jest zobowiązany wykorzystać, do sporządzenia części
teoretycznej pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia, co
najmniej 3 pozycji literatury obcojęzycznej, a na studiach drugiego stopnia
odpowiednio co najmniej 5 pozycji.
*

Dobra praktyka za J. Daszkowski, „Relacje między promotorem a dyplomantem”, Forum akademickie
nr 12/2012
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