Zapisy i realizacja seminarium dyplomowego na Wydziale Turystyki i Rekreacji
1. Prace dyplomowe prowadzą nauczyciele Wydziału TiR z co najmniej stopniem naukowym
doktora. Za zgodą Dziekana promotorem pracy może być osoba spoza Wydziału TiR.
2. Problematyka prac dyplomowych dostępna jest na stronie Wydziału w zakładce Student/Praca
dyplomowa.
3. Zapisy na seminaria dyplomowe odbywają się w formie elektronicznej; o terminie
„otworzenia” zapisów w systemie studenci zostaną poinformowani przez dziekanat:
 Na studiach licencjackich nie później niż do końca maja czwartego semestru studiów
(dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016-2017) i nie
później niż do końca stycznia trzeciego semestru studiów (dla studentów
rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018),
 Na studiach magisterskich nie później niż do końca października pierwszego semestru
studiów.
4. Zapisy na seminarium dyplomowe powinno być poprzedzone spotkaniem z potencjalnym
promotorem w celu omówienia tematyki pracy dyplomowej i sposobu jej realizacji.
5. Student ma prawo zmienić promotora pracy najpóźniej do końca przedostatniego semestru
seminarium dyplomowego, za pisemną zgodą dotychczasowego oraz nowo wybranego
promotora. W sytuacjach losowych decyzję podejmuje Dziekan.
6. Jeśli podanie o zmianę promotora zostanie złożone przez studenta po otwarciu sesji w
Wirtualnej Uczelni, rozliczenia osiągnięć studenta z danego semestru dokonuje nauczyciel
przypisany w Wirtualnym Indeksie studenta.
7. Student ma prawo do jednej zmiany promotora pracy dyplomowej, z zastrzeżeniem sytuacji
losowych rozważanych przez Dziekana.
8. Student ma obowiązek przedstawienia promotorowi ostatecznej wersji pracy – bez błędów
językowych, ortograficznych, gramatycznych i edycyjnych, w terminie co najmniej dwóch
tygodni przed złożeniem pracy w Dziekanacie.
9. Ocenę pozytywną z seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów student może
uzyskać jedynie po złożeniu pracy dyplomowej, kompletnej i pozytywnie ocenionej przez
promotora.
10. Student, który nie złoży egzaminu dyplomowego do dnia 30 września roku akademickiego, w
którym kończy studia, zostaje skreślony z listy studentów. Po przywróceniu w prawach
studenta musi płatnie powtórzyć seminarium dyplomowe (z tych semestrów, z których nie
uzyskał zaliczenia).
11. Nauczyciel prowadzący seminaria dyplomowe we własnym zakresie ustala harmonogram
pracy ze studentem oraz szczegółowe kryteria zaliczeń w poszczególnych semestrach, z
zastrzeżeniem, że są one zgodne z ogólnymi kryteriami określonymi w sylabusie, które brzmią:
Student studiów licencjackich otrzymuje pozytywną ocenę z ostatniego semestru
seminarium jedynie pod warunkiem złożenia kompletnej pracy.

Student studiów magisterskich otrzymuje pozytywną ocenę za wywiązanie się z
następujących zadań:
1 semestr: określenie celu pracy, postawienie hipotez, wybór metod, technik i narzędzi
badawczych, przygotowanie narzędzi badawczych
2 semestr: opracowanie rozdziału na podstawie analizy literatury przedmiotowej
3 semestr: przeprowadzenie badań, analiza wyników
4 semestr: złożenie kompletnej pracy

