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KARTA PROCEDURY 

 

Zakres przedmiotowy: praca dyplomowa i proces dyplomowania na studiach wyższych 

Formularze: terminarz dyplomowania (F1), karta pracy dyplomowej (F2), wniosek o zmianę 

tematu/promotora pracy dyplomowej (F3), oświadczenie autora pracy o jej 

oryginalności (F4), oświadczenie autora o zgodności wersji elektronicznej pracy z jej 

formą wydrukowaną (F5), ocena pracy dyplomowej (F6) 

Uczestnicy procesu: prodziekan ds. studiów, promotor pracy dyplomowej, kierownicy 

katedr lub jednostek zewnętrznych, dyplomanci studiów wyższych, recenzenci, rada 

programowa kierunku studiów 

Właściciel procesu: rada programowa kierunku studiów (RPKS) 

 

 

Graficzne przedstawienie przebiegu procedury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPKS opracowuje terminarz dyplomowania, nie później niż 15 miesięcy przed 

regulaminowym terminem ukończenia studiów na formularzu F1. Prodziekan ds. studiów 

publikuje go na stronie internetowej wydziału. 

Prodziekan ds. studiów, po akceptacji przez przewodniczącego RPKS, zatwierdza 

tematy prac dyplomowych nie później niż rok przed planowanym terminem ukończenia 

studiów. Kopia karty jest przekazywana do jednostki, w której praca jest realizowana. 

Prodziekan ds. studiów podaje do wiadomości studentów listy tematów wraz 

z nazwiskami promotorów, nie później niż w trzecim tygodniu zajęć dydaktycznych 

4 semestru studiów licencjackich lub 5 semestru studiów inżynierskich oraz odpowiednio 

2 lub 1 semestru studiów drugiego stopnia. 

Student wybiera temat pracy dyplomowej, przygotowuje w porozumieniu z promotorem 

kartę pracy dyplomowej (formularz F2) i przekazuje do dziekanatu. 

Kierownicy katedr 

przygotowują tematy 

prac dyplomowych. 

Student zgłasza 

własną propozycję 

tematu pracy 

dyplomowej. 

Temat pracy 

dyplomowej zgłasza 

przedsiębiorca lub 

inna instytucja 

zewnętrzna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student przesyła plik z pracą dyplomową do promotora, który dokonuje sprawdzenia 

pracy w systemie Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

Student przygotowuje pracę dyplomową zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

RPKS, opublikowanymi na stronie internetowej wydziału. 

Zmiana tematu pracy dyplomowej lub promotora jest możliwa tylko w uzasadnionych 

sytuacjach. W tym celu student składa podanie do prodziekana ds. studiów na 

formularzu F3. 

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez prodziekana ds. 

studiów, w trybie określonym Regulaminem studiów UPP. Przebieg i wyniki egzaminu są 

dokumentowane w protokole. 

Prodziekan ds. studiów zatwierdza plik z pracą dyplomową dyplomanta w Wirtualnym 

Dziekanacie. Praca jest przekazywana do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych 

Prac Dyplomowych (ORPPD). 

Promotor i recenzent sporządzają recenzje pracy dyplomowej na formularzu F6 

i przekazują je do dziekanatu nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu 

dyplomowego. Student ma prawo do zapoznania się z recenzjami. 

Student, po akceptacji promotora poświadczonej podpisem na stronie tytułowej, składa 

trzy egzemplarze pracy dyplomowej w dziekanacie, wraz z raportem JSA oraz 

umieszcza jej wersję elektroniczną w Wirtualnym Dziekanacie na swoim koncie. 

Jednocześnie składa oświadczenia na formularzach F4 i F5. 



Formularz F1 

 

Terminarz dyplomowania1 

w roku akademickim ………….. ………….. 

na kierunku ………………………………….. 

 

 

Wydział ………………………………………………………………….. 

 

 

Działanie Termin do: 

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych.  

2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w 
dziekanacie. 

 

3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS.  

4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów.  

5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym (JSA). 

 

6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA.  

7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy 
w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych.  

 

                                                           
1 Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy 
dyplomowej w dziekanacie. 



Formularz F2 

(drukować dwustronnie) 

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ 

1. Dane ogólne 

Wydział  

Katedra/Jednostka zewnętrzna, w której 

realizowana jest praca 
 

Kierunek studiów  

Profil studiów  

Poziom i forma studiów   

Imię i nazwisko dyplomanta  

 

2. Tematyka pracy 

Tytuł pracy  

Wersja angielska tytułu  

Promotor  

(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) 
 

Zakres pracy 

(2 – 3 zdania) 
 

Planowany termin złożenia 

pracy dyplomowej (miesiąc/rok) 
 

 
(data, podpis promotora) 

3. Propozycja recenzentów pracy: 
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) ..................................................................................................................... 

(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) ..................................................................................................................... 

 

 
 (data, podpis i pieczęć kierownika katedry/jednostki zewnętrznej) 

 

4. Akceptacja Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku Studiów 

 
(podpis Przewodniczącego RPKS) 

5. Decyzja Prodziekana ds. Studiów 

Zatwierdzam kartę, na recenzenta powołuję 
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) ..................................................................................................................... 

 

 

(data, podpis i pieczęć Prodziekana ds. Studiów)



 

Oświadczenie studenta 

 

Zobowiązuję się samodzielnie wykonać pracę dyplomową w zakresie opisanym w jej karcie. 

Wszystkie elementy pracy, które zostaną wykorzystane do jej realizacji (cytaty, rysunki, 

tabele, programy itp.), a nie będące mojego autorstwa zostaną odpowiednio zaznaczone 

oraz zostanie podane źródło ich pochodzenia. 

 

Imię i nazwisko studenta: 

……………………………………………………………………………… 

 

Numer albumu: …………………………… 

 

(data i podpis studenta) 



Formularz F3 

…............................................................ 
imię i nazwisko studenta 

 

….................................................................... 

kierunek studiów 

 

….................................................................... 

profil studiów 

 

….................................................................... 

poziom i forma studiów 

 

….................................................................... 

nr albumu, rok studiów 

Prodziekan ds. studiów 

 

……………………………………………… 

 

 

Wniosek o zmianę tematu/promotora2 pracy dyplomowej 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej z: 

……………………………………………………………………………………………………………

……..………………………… na temat: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………............... 

w związku z (wpisać krótkie uzasadnienie) ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę promotora z 

……………………………………….................. na ………………………………………………… 

Prośbę swą motywuję faktem, iż .............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

.................................................................. 
 (podpis studenta) 

Opinia obecnego promotora i czytelny podpis 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zgoda ewentualnego, przyszłego promotora i czytelny podpis 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Akceptacja prodziekana ds. studiów:   TAK     NIE   

 
 

 
(data, podpis i pieczęć Prodziekana ds. Studiów) 

                                                           
2 niepotrzebne skreślić 



Formularz F4 

 

 

Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności,  

samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich 

 

 

 

………………………………………………… 
imię i nazwisko studenta 

 

………………………………………………… 
nr albumu 

 

 

Niniejszym oświadczam, że przedłożoną pracę dyplomową pt.: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

napisałem samodzielnie3, tj. 

 nie zleciłem opracowania pracy lub jej części innym osobom, 

 nie przepisałem pracy lub jej części z innych opracowań i prac związanych 

tematycznie z moją pracą, 

 korzystałem jedynie z niezbędnych konsultacji, 

 wszystkie elementy pracy, które zostały wykorzystane do jej realizacji (cytaty, ryciny, 

tabele, programy itp.), a nie będące mojego autorstwa, zostały odpowiednio 

zaznaczone oraz zostało podane źródło ich pochodzenia, 

 praca nie była wcześniej podstawą nadania tytułu zawodowego lub wydania dyplomu 

uczelni wyższej ani mnie, ani innej osobie. 

 

Mam świadomość, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia skutkować będzie 

niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego lub cofnięciem decyzji o wydaniu mi dyplomu 

oraz wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. 

 

 

 

...................................................... 
data i czytelny podpis autora  

                                                           
3 Uwzględniając merytoryczny wkład promotora. 



Formularz F5 

 

 

Oświadczenie autora o zgodności  

elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną 

 

 

 

………………………………………………… 
imię i nazwisko studenta 

 

………………………………………………… 
nr albumu 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że załączona, wydrukowana wersja mojej pracy dyplomowej pt.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

jest zgodna z wersją elektroniczną, która w postaci pliku została sprawdzona w Jednolitym 

Systemie Antyplagiatowym i wgrana do Wirtualnego Dziekanatu na moim koncie. 

 

 

 

                                                                                         

...................................................... 
data i czytelny podpis autora  

 

 

 

 



Formularz F6 
(drukować dwustronnie) 

(pieczęć wydziału) 

 

 

Promotor/recenzent* …………….……………………………………..……………………………… 

Instytut/Katedra* ……...………………………………………………………………………………... 

 

Ocena pracy dyplomowej licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej* 
 

Imię i nazwisko studenta ……………….……………………...………………………………...…… 

Kierunek studiów …………………………...………………………………...……………………….. 

Temat pracy …………………………………………………………………...……………………….. 

…………………………………………………………...…………………….…………………………

Prowadzący seminarium ……………………………..…………..…………………………………... 

 

Wartość merytoryczna (0 – 38) 

 

Oceniany element pracy 
Liczba 

punktów 

1. Zgodność treści z tytułem pracy (0 – 2)  

2. Sformułowanie hipotez i/lub problemu oraz sposób jego rozwiązania (cel pracy, 
odniesienie do aktualnego stanu wiedzy i/lub praktyki) (0 – 5) 

 

3. Literatura (poprawność doboru źródeł, wykorzystanie najnowszych publikacji, 
prawidłowość cytowań) (0 – 5) 

 

4. Sposób realizacji celu pracy (prawidłowość doboru metodyki badań, poprawność 
opisu i umiejętność stosowania) (0 – 5) 

 

5. Sposób prezentacji wyników (dyskusja, weryfikacja i interpretacja wyników, 
umiejętność wyciągania wniosków) (0 – 12) 

 

6. Oryginalność ujęcia problemu (0 – 5)  

7. Wartość aplikacyjna i/lub poznawcza pracy (wykorzystanie w praktyce, publikacja, 
pomoc dydaktyczna, materiał źródłowy) (0 – 4) 

 

 

Ocena formalna i edytorska (0 – 12) 

 

Oceniany element pracy 
Liczba 

punktów 

1. Poprawność stylistyczna i gramatyczna tekstu (0 - 4)  

2. Właściwy opis pracy, w tym rycin, tabel, równań, itp. (0 – 4)  

3. Poprawność edytorska pracy i zgodność z wymaganiami wydziałowymi (0 - 4)  

 

ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRACY  

OCENA KOŃCOWA PRACY (słownie)  

 

Uzasadnienie oceny należy wpisać na odwrotnej stronie formularza. 

                                                           
* niewłaściwe skreślić 



Uzasadnienie oceny z uwzględnieniem wartości merytorycznej, oceny formalnej 

i edytorskiej, a także innych aspektów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….……...……………………………. 
podpis promotora/recenzenta 

 

 

Poznań, dnia ………………... 

 

 

ocena: 

bardzo dobry – od 46 pkt. 

dobry plus – 41-45 pkt. 

dobry – 36-40 pkt. 

dostateczny plus – 31-35 pkt. 

dostateczny – 25-30 pkt. 

niedostateczny – mniej niż 25 pkt. 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UPP 
nr 188/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku 

 
 

 
Zalecenia dotyczące pracy dyplomowej 

 
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym przystąpienia 

studenta do egzaminu dyplomowego. Studenci studiów pierwszego stopnia wykonują pracę 

dyplomową licencjacką lub inżynierską, o ile przewiduje to program studiów, a drugiego 

stopnia – pracę magisterską. 

Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów, a praca może być 

realizowana w każdej katedrze wydziału, także poza wydziałem, a nawet poza Uczelnią. 

Tematy prac zgłaszają: 

• kierownicy samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych, 

• studenci, 

• przedsiębiorcy lub inne instytucje zewnętrzne. 

Kierownik katedry zgłaszając tematy prac dyplomowych bierze pod uwagę prowadzone 

w jednostce badania, w tym projekty finansowane ze środków zewnętrznych, dorobek 

naukowy zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich oraz możliwości techniczne 

i organizacyjne pozwalające na ich realizację. 

Student może zgłosić własną propozycję tematu pracy dyplomowej i sposób jej realizacji, 

w szczególności gdy planowana praca: 

• nawiązuje do działalności w studenckim ruchu naukowym, 

• związana jest z zakładem pracy, w którym student jest zatrudniony, 

• odpowiada potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta lub jego 

rodzinę. 

Inicjatywa studenta wymaga uzgodnienia z przyszłym promotorem i zgody kierownika 

jednostki. 

Przedsiębiorca lub inna instytucja zewnętrzna może zgłosić propozycję współpracy 

w zakresie realizowania prac dyplomowych samodzielnym jednostkom naukowo-

dydaktycznym lub prodziekanowi ds. studiów. Z inicjatywą nawiązania współpracy 

z jednostkami zewnętrznymi w tym zakresie może również wystąpić prodziekan lub kierownik 

katedry. 

Praca dyplomowa powinna weryfikować osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów 

uczenia się. Ponadto, powinna stanowić spójny, logiczny tekst, napisany poprawnie, 

językiem właściwym dla danej dziedziny/dyscypliny. 

Praca dyplomowa licencjacka jest samodzielnym opracowaniem i może mieć charakter 

opisowy, analityczny, studium przypadku, projektowy, badawczy, itp. 

Praca dyplomowa inżynierska jest samodzielnym opracowaniem o charakterze inżynierskim, 

obejmującym w szczególności: 

• analizę techniczną lub procesową wybranej technologii, w aspekcie spełnienia wymagań 

ilościowych, jakościowych, ekonomicznych, energetycznych i in. 

• wytworzenie i/lub charakterystykę nowego produktu/urządzenia/przedmiotu użytkowego, 

• wytworzenie i/lub charakterystykę nowej technologii, 

• inwentaryzację składników majątkowych i rzeczowych, 



• projekt konstrukcyjny lub technologiczny, z odpowiednią dokumentacją i opisem, 

• program komputerowy, realizujący opracowany algorytm użytkowy lub poznawczy, wraz 

z opisem metodyki jego wytworzenia, 

• projekt stanowiska pomiarowego wraz z opisem jego budowy i zasad działania oraz 

opracowaniem wyników pomiarów, 

• pomiary dokumentujące działanie maszyny lub instalacji technicznej, 

• pozyskanie i charakterystykę materiału biologicznego, 

• analizę metod selekcji i oceny materiałów hodowlanych, 

• badanie rynku dla oceny zapotrzebowania na określone produkty. 

Praca dyplomowa inżynierska nie powinna mieć charakteru literaturowego lub 

przeglądowego. 

Praca dyplomowa inżynierska może być realizowana indywidualnie lub zespołowo 

(maksymalnie 3-osobowy zespół). W przypadku zespołowej realizacji pracy wymagane jest 

jednoznaczne wskazanie dokładnego zakresu zrealizowanego przez każdego dyplomanta. 

Praca dyplomowa magisterska powinna wykazać umiejętność definiowania i rozwiązywania 

problemów oraz korzystania z metod badawczych w danej dyscyplinie. Przedmiotem pracy 

może być m. in. wykonanie zadania badawczego, rozwiązanie problemu technologicznego, 

opracowanie lub udoskonalenie metody badawczej/pomiarowej, itp. Powinna mieć charakter 

koncepcyjny, naukowo-badawczy oraz dowodzić pogłębionej wiedzy dyplomanta w zakresie 

kierunku kształcenia. 

Recenzenta pracy powołuje prodziekan ds. studiów spośród dwóch kandydatów 

proponowanych przez kierownika jednostki lub może powołać innego recenzenta. 

Recenzent, o ile to możliwe, powinien wywodzić się spoza jednostki, w której student 

wykonuje pracę dyplomową. Wskazane jest, aby powołać jednego recenzenta do kilku prac 

o podobnej tematyce, a egzaminy dyplomowe z udziałem tego recenzenta zaplanować 

w tym samym terminie. 

 


