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Procedura dyplomowania na kierunkach:  

POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE, SOCJOLOGIA 

 

 Za pracę dyplomową może być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie 

przez studenta. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę 

zainteresowania naukowe studenta, programy badawcze instytutu oraz możliwości w 

zakresie opieki naukowej nad daną pracą dyplomową. Student sam dokonuje wyboru 

tematu, który później konsultuje z wybranym opiekunem w celu ustalenia trafności 

hipotez, poprawności zamysłu metodologicznego i możliwości realizacji badań lub 

projektu socjalnego, itp. Wymogi formalne związane ze składaniem pracy dyplomowej 

regulowane są zarządzeniami Rektora UŚ. 

 Opiekę nad pracą sprawuje promotor, który odpowiada za merytoryczną i formalną 

poprawność pracy. Promotorem pracy licencjackiej może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora. Promotorem pracy magisterskiej może być osoba 

posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z listy dostępnych zajęć 

seminaryjnych w danym roku akademickim a następnie rejestruje się na wybrane 

seminarium w systemie USOS. Opiekunowie prac wybierani są przez studentów drogą 

elektroniczną poprzez zapisy. Liczba miejsc jest dostosowana do liczebności studentów, 

występują ograniczenia liczbowe w wielkości grup na seminariach dyplomowych i 

magisterskich, co jest podyktowane dbałością o równomierne obciążenie prowadzących 

i – co za tym idzie – jakością kształcenia.  

 Tytuł pracy jest zatwierdzany przez promotora. Rejestracji tytułu pracy dyplomowej 

dokonuje się nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów przy 

wykorzystaniu formularza rejestracji tytułu pracy dyplomowej.  

 Elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej dokonuje się za pośrednictwem Archiwum 

Prac Dyplomowych.  

 Szczegóły dotyczące trybu składania prac dyplomowych, jak również projektu strony 

tytułowej pracy reguluje Zarządzenie Rektora UŚ nr 16 z 28 stycznia 2015 r. 

 Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent. Recenzent pracy jest 

wyznaczany drogą formalną, zgodnie z ich kompetencjami odnośnie do tematyki prac 

zaakceptowanych do obrony, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W 

przypadku, jeśli recenzent negatywnie ocenił pracę dyplomową, powoływany jest drugi 
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recenzent. Jeśli drugi recenzent wystawił pracy dyplomowej ocenę pozytywną, studenta 

zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego. Jeśli drugi recenzent ocenił pracę 

negatywnie, nie może ona być podstawą ukończenia studiów. W tym przypadku student 

musi przygotować nową pracę dyplomową. 

 Po zrealizowaniu planu studiów i programu nauczania oraz uzyskaniu pozytywnych ocen 

pracy dyplomowej student przystępuje do ustnego egzaminu dyplomowego przed 

komisją składająca się z przewodniczącego, promotora i recenzenta.  

 Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą co najmniej trzy 

osoby, w tym: przewodniczący, promotor i recenzent. Przynajmniej jeden z członków 

komisji posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Egzamin dyplomowy 

jest egzaminem ustnym i składa się z dwóch części jawnej oraz niejawnej. Część jawna 

składa się z:  

1. Obrony pracy dyplomowej, która obejmuje: 

a. krótką prezentację pracy w formie ustnej lub multimedialnej (czas 

trwania ok. 10 minut), 

b. ustosunkowanie się do uwag zawartych w recenzjach, 

c. udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania recenzenta, opiekuna pracy 

i/lub członków komisji egzaminacyjnej. 

2.  Odpowiedzi dyplomanta na wylosowane pytania egzaminacyjne, która 

obejmuje: 

a. wylosowanie dwóch pytań egzaminacyjnych,  

Uwaga: Pytania dotyczą zakresu ustalonego na dany rok akademicki, który pokrywa się 

treściami programowymi studiów oraz studiowaną specjalnością i wynikają z zagadnień 

egzaminacyjnych podanych do wiadomości studentów (nie później niż na początku 

ostatniego semestru studiów i nie mniej niż 20 zagadnień na podstawie, których 

formułowane są pytania). 

b. ewentualne przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi (czas ok. 5 

minut), 

c. udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania. 

W części niejawnej egzaminu dyplomowego komisja uzgadnia i ustala: 

a. ocenę pracy dyplomowej,  

b. ocenę egzaminu dyplomowego,  

c. ostateczny wynik studiów. 

 Komisja ustala końcową ocenę na dyplomie na podstawie protokołu z egzaminu 

dyplomowego. Ukończenie studiów następuje z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego 
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z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia 

studiów wyższych odpowiedniego stopnia. 

 Dziekanat wystawia dyplom ukończenia studiów. 

 Pozostałe kwestie reguluje Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
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