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INSTRUKCJA I.VI.4. 

 

Wybór tematu pracy dyplomowej 

 
Wersja 1.0 

 

Obowiązuje od: 

30.04.2020 r. 

 

1. Cel i zakres: Celem instrukcji jest określenie postępowania podczas wyboru tematu 

pracy dyplomowej realizowanej na Wydziale Technologii Żywności (dalej Wydział)  

 

2. Zakres instrukcji: Instrukcja ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich prac 

dyplomowych realizowanych na Wydziale Technologii Żywności 

 

3. Osoba odpowiedzialna: Prodziekan  

 

4. Opis działania: 

 

4.1. Tematy prac dyplomowych, zaproponowane przez nauczycieli akademickich, są zgłaszane 

do kierowników Katedr, którzy po pozytywnej ocenie zgodności kompetencji 

promotorów z tematyką zgłoszonych przez nich prac dyplomowych przekazują je do 

akceptacji Prodziekana. Prodziekan akceptuje tematykę prac oraz zgłoszonych przez 

kierowników katedr promotorów. W przypadku wątpliwości dotyczących kompetencji 

promotorów może zwrócić się do kierownika katedry z prośbą o odpowiednie 

uzasadnienie. Tematy wraz z nazwiskami promotorów są następnie przedstawiane Radzie 

Programowej.  

4.2. Studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej spośród przekazanych im 

zaakceptowanych propozycji. 

4.3.  Student powinien dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej magisterskiej nie później niż 

1 rok, a pracy inżynierskiej nie później niż 1 semestr przed planowanym terminem 

ukończenia studiów.  

4.4. Student może zgłosić własny temat pracy magisterskiej zgodny z kierunkiem kształcenia, 

po wstępnym jego uzgodnieniu z potencjalnym promotorem. Ostateczny termin zgłaszania 

własnego tematu pracy dyplomowej magisterskiej musi nastąpić nie później niż 1 rok przed 

planowanym terminem ukończenia studiów. Tematy własne studentów są obowiązujące po 

ich zaakceptowaniu przez promotora i kierownika katedry oraz zatwierdzeniu przez 

Prodziekana. 

4.5. W przypadku, gdy do jednego tematu pracy dyplomowej zgłosi się więcej niż 1 student, 

Prodziekan, w sytuacji niemożności przydzielenia do realizacji tego tematu więcej niż 1 

studenta w uzgodnieniu z promotorem pracy, podejmuje decyzję o przydziale tematu pracy 

dyplomowej po uwzględnieniu średniej z dotychczasowego przebiegu studiów. 

4.6. Wszelkie zmiany tematu wymagają złożenia przez promotora pracy podania do 

Prodziekana z prośbą o zmianę zgodnie z Formularzem F.VI.5. 

 

5. Dokumenty związane: 

- Podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej - Formularz F.VI.5. 

 

 

 


