
Uchwała nr 1/2019  
Kolegium Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 4 grudnia 2019 r.   
w sprawie zatwierdzania tytułów prac dyplomowych 

i licencjackich (licencjat kanoniczny) 
 

W związku z wdrożeniem Ustawy 2.0 i zmianami organizacyjnymi w UŚ od 
1 października 2019 r., Kolegium Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach postanawia kontynuować zatwierdzanie tytułów prac dyplomowych 
i licencjackich (licencjat kanoniczny). Do 30 września 2019 r. zadanie to wykonywała Rada 
Wydziału Teologicznego.     

§ 1 

W trosce o wysoką jakość kształcenia w Wydziale Teologicznym Kolegium Wydziału 
Teologicznego postanawia, iż: 
1. tytuły prac licencjackich (licencjat kanoniczny), zgłaszanych przez słuchaczy 

i absolwentów Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej są zatwierdzane przez Radę 
Naukową Instytutu Nauk Teologicznych; 

2. tytuły prac dyplomowych studentów kierunku: teologia i kierunku: nauki o rodzinie są  
zatwierdzane przez odpowiednio powołane zespoły do zatwierdzania tytułów prac 
magisterskich na kierunku: teologia oraz prac licencjackich (licencjat zawodowy) 
i magisterskich na kierunku: nauki o rodzinie. 

 
§ 2 

Ocenie podlegają tytuły prac dyplomowych, złożonych w dziekanacie na formularzu 
rejestracji tytułu pracy RTP, jak również wnioski o zatwierdzenie tytułu pracy licencjackiej 
(licencjat kanoniczny) słuchaczy i absolwentów Podyplomowych Studiów Teologii 
Pastoralnej, złożone w sekretariacie PSTP. 

 
§ 3 

Zespoły zatwierdzające tytuły prac licencjackich (licencjat zawodowy) i magisterskich, 
dla danego kierunku studiów, powołuje dziekan na wniosek dyrektora kierunku i składają się 
co najmniej z czterech członków (w tym przewodniczącego). Zespoły zatwierdzają tytuły przy 
obecności co najmniej połowy członków. 

 
§ 4 

Wnioski o zatwierdzenie tytułu pracy licencjackiej (licencjat kanoniczny) słuchaczy 
i absolwentów Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej należy złożyć najpóźniej na 
7 dni przed posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych. 

Zespoły do zatwierdzania tytułów prac dyplomowych dokonują weryfikacji tytułów 
prac na podstawie formularzy RTP, które wpłynęły do dziekanatu w przeciągu najwyżej 
30 dni. 

 
§ 5 

Osobami odpowiedzialnymi za proces weryfikacji i komunikacji z pracownikami 
dziekanatu są odpowiednio dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych oraz odpowiednio 
przewodniczący zespołów do zatwierdzania tytułów prac magisterskich na kierunku: teologia 
oraz prac licencjackich (licencjat zawodowy) i magisterskich na kierunku: nauki o rodzinie. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 30 września 2020 r. 
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