
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

– Procedura nr 5 – 

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych 

 

Podstawa prawna procedury: 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późniejszymi zmianami) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późniejszymi zmianami) 

• Zarządzenie Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania 

programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 

• Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu opracowywania i opisu 

programu studiów 

• Zarządzenie Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie procedur składania, sprawdzania 

i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

• Regulamin Studiów. Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

w życie Regulaminu Studiów 

 

Opis procedury: 

1. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich kieruje pismo do kierowników Katedr  

z prośbą o zgłoszenie tematyki prac dyplomowych wraz z nazwiskami opiekunów 

naukowych, celem prac i miejscem ich realizacji.  

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9b_2019.pdf
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9b_2019.pdf


2. Zgłoszone do Dziekanatu Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (WHiBZ) propozycje 

tematów z poszczególnych Katedr są kierowane przez Prodziekana ds. Dydaktycznych  

i Studenckich do zaopiniowania przez Radę Kierunków WHiBZ. 

3. Rada Kierunków WHiBZ dokonuje formalnej i merytorycznej oceny tematu i możliwości 

jego realizacji. W przypadku opinii pozytywnej Przewodniczący Rady Kierunków opatruje 

pismo z propozycją tematu(ów) komentarzem akceptacji w formie stosownej pieczęci.  

 

Procedura postępowania w przypadku pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Kierunków WHiBZ 

tematu pracy dyplomowej i możliwości jej realizacji 

4. Po przyjęciu przedstawionych, względnie skorygowanych w wyniku dyskusji, tematów 

Przewodniczący Rady Kierunków WHiBZ kieruje pisma do Prodziekana ds. 

Dydaktycznych i Studenckich, który podejmuje decyzję o ich zatwierdzeniu. W wyniku tej 

procedury tematy uzyskują status zatwierdzonych do realizacji. 

5. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich przekazuje zatwierdzone tematy prac 

pracownikowi dziekanatu WHiBZ celem ich wprowadzenia wraz z nazwiskami 

opiekunów do systemu komputerowego USOSweb.  

6. Sporządzony spis tematów prac dyplomowych pozytywnie zaopiniowanych przez Radę 

Kierunków WHiBZ i zatwierdzonych przez Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich 

przechowywany jest przez pracowników dziekanatu WHiBZ, obsługujących dany 

kierunek studiów.  

 

Procedura postępowania w przypadku zakwestionowania przez Radę Kierunków WHiBZ tematu 

pracy dyplomowej lub możliwości jej realizacji  

7. Przewodniczący Rady Kierunków WHiBZ zamieszcza na piśmie stosowną pieczęć 

i komentarz dotyczący zastrzeżeń co do tematu lub możliwości jego realizacji, a następnie 

kieruje je do wnioskodawcy z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych uwag, 

względnie wprowadzenie korekt. 

8. Po zwróceniu skorygowanego pisma do dziekanatu WHiBZ jest ono ponownie kierowane 

przez Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich do ponownego rozpatrzenia przez 

Radę Kierunków WHiBZ. 

9. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Kierunków, potwierdzonej stosowną pieczęcią 

i komentarzem akceptacji, zgłoszony temat pracy dyplomowej podlega dalszej 

procedurze, określonej w pkt. 4-6. 

 


