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I. WYMOGI PODSTAWOWE 

1) Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego Uczelni, 

który posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dziekan Wydziału może upoważnić do 

kierowania pracą dyplomową nauczyciela akademickiego spoza Uczelni, posiadającego 

stopień naukowy doktora. 

2) Termin wyboru tematu pracy ustala dziekan wydziału, nie później niż do końca 

przedostatniego semestru studiów.  

3) Praca dyplomowa, która została napisana samodzielnie przez studenta nie może naruszać 

praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (student podpisuje oświadczenie o samodzielności wykonania i oryginalności 

pracy dyplomowej – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2019 Rektora PWSZ w Tarnowie 

z dnia 16 stycznia 2019 r.). 

 

II. WYMOGI MERYTORYCZNE 

1. Praca dyplomowa powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje i opisy i być 

przygotowana zgodnie z przyjętym na kierunku Ochrona Środowiska standardem 

stosowanym w publikacjach w dziedzinie nauk przyrodniczych. Praca powinna 

zawierać takie elementy jak: 

a. Strona tytułowa  

b. Abstrakt 

c. Wstęp 

d. Materiały i metody 

e. Wyniki 

f. Dyskusja 

g. Bibliografia 

h. Załączniki 

 

 

III. ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ 

 

Etap I – Złożenie pracy do promotora oraz weryfikacja JSA 

 

1) Pracę dyplomową na płycie CD lub Pendrive należy dostarczyć promotorowi pracy. 

2) Promotor po otrzymaniu ostatecznej wersji pracy zakłada badanie w JSA, wypełnia 

metrykę  oraz wprowadza elektroniczną wersję pracy do analizy.  



3) JSA generuje raport badania, który następnie analizuje promotor według wytycznych 

opisanych w Zarządzeniu nr. 4/2018 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 stycznia 

2019 r.  

4) Na podstawie analizy wyniku badania promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub 

odrzuceniu pracy. Jeżeli praca została dopuszczona promotor zatwierdza raport, 

drukuje, podpisuje  i przekazuje do Dziekanatu WMP. Jeżeli praca nosi znamiona 

plagiatu promotor informuje studenta o konieczności jej poprawy. Po otrzymaniu 

poprawionej wersji promotor ponownie dodaje plik do badania w JSA.  

 

 

Etap II – Złożenie pracy do Sekretariatu WMP 

 

 

1. Ostateczny tekst pracy dyplomowej, który został sprawdzony przez promotora w JSA 

należy złożyć w postaci wydruku w 1 egzemplarzu oraz pliku elektronicznego 

dostarczonego na nośniku CD. 

2. Student składa oświadczenia, stanowiące załączniki nr 2 oraz 3 do Zarządzenia nr 

4/2019 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 16 stycznia 2019 r.  

3. Student wraz z pracą dyplomową składa: 

 - uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną, 

- potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom.  

4. Dziekan wydziału na wniosek promotora pracy lub na pisemny wniosek studenta może 

przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o trzy miesiące z 

wyłączeniem okresu wakacji letnich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

Rektor może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej maksymalnie do jednego 

roku.  

 

 

IV. RECENZJE PRACY DYPLOMOWEJ 

 

1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz recenzent na podstawie wzorów 

recenzji dostępnych na stronie KOŚ. Ostateczną ocenę pracy dyplomowej ustala 

Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego.  

2. Praca dyplomowa może zostać wyróżniona zgodnie z zasadami określonymi w 

Zarządzeniu Rektora PWSZ w Tarnowie. Wniosek o wyróżnienie składa Dziekan 

Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Egzaminu Dyplomowego, po zaopiniowaniu przez Kierownika Katedry Ochrony 

Środowiska.  

 

 

V. EGZAMIN DYPLOMOWY 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

a) uzyskanie przez studenta wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów oraz 

zaliczenie praktyk zawodowych objętych programem studiów, 

b) złożenie pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora po uprzedniej 

weryfikacji w systemie antyplagiatowym (JSA), 

c) złożenie wymaganych dokumentów wraz z pracą w dziekanacie Wydziału, 

d) niezaleganie z wyznaczonymi opłatami, 

e) uzyskanie pozytywnych recenzji promotora i recenzenta. 



 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, protokołowanym. Obejmuje 

przedstawienie przez studenta problematyki pracy dyplomowej oraz odpowiedzi na 

pytania zadawane przez członków komisji egzaminu dyplomowego. Pytania dotyczą 

zakresu kursów objętych programem studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska 

oraz zagadnień związanych z przygotowaną pracą dyplomową.  

3. W skład komisji wchodzi opiekun pracy dyplomowej, recenzent pracy oraz 

przewodniczący komisji. 

4. Egzamin rozpoczyna się zaprezentowaniem przez dyplomanta pracy dyplomowej. 

Dyplomant przedstawia na podstawie wydrukowanego egzemplarza pracy podstawowe 

tezy, materiały i metody wyniki oraz wnioski końcowe pracy. W tej części egzaminu 

członkowie komisji i jej przewodniczący mogą zadawać pytania z zakresy pracy 

dyplomowej. W uzasadnionych przypadkach przedstawiane i dyskutowane są uwagi 

zawarte w recenzjach opiekuna i recenzenta. 

5. W drugiej części egzaminu dyplomowego dyplomant otrzymuje trzy pytania, zadawane 

kolejno przez opiekuna pracy dyplomowej, recenzenta oraz przewodniczącego komisji. 

Dopuszczalne jest zadawanie pytań dodatkowych i uzupełniających z zakresu 

tematycznego dotyczącego pytań zasadniczych. 

6. Egzamin dyplomowy powinien potwierdzić osiągnięte przez dyplomanta w czasie 

studiów efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz tytułu licencjata.  

7. O osiągnięciu odpowiednich efektów kształcenia świadczy merytoryczny poziom 

prezentacji pracy dyplomowej, adekwatność i forma udzielanych na pytania 

odpowiedzi, a także całokształt zachowania dyplomanta podczas egzaminu. 

8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej w pierwszym 

terminie  lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyznacza 

ostateczny termin egzaminu dyplomowego. Powtórny egzamin nie może się odbyć 

wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech 

miesięcy od daty pierwszego egzaminu.  

 

VI. TERMIN OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ 

 

1. Termin obrony nie powinien być wyznaczony później niż dwa miesiące po złożeniu 

przez studenta pracy dyplomowej. W praktyce egzaminy dyplomowe odbywają się w 

ostatnim tygodniu czerwca lub pierwszych dwóch tygodniach lipca. Rzadko zdarzają 

się egzaminy we wrześniu, głównie na wniosek Studenta. 

 

 

 

Szczegóły dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego określa Regulamin 

studiów PWSZ w Tarnowie.  

 

 

 

 


