
UCHWAŁA nr 25/ 2018 

 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 23 marca 2018 r.  

 

w sprawie 

zasad zaliczania seminarium dyplomowego  

 na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu przyjętego Uchwałą Senatu Nr R.0000.26.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Rada 

Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze podejmuje uchwałę  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Seminarium dyplomowe (licencjackie i magisterskie) dla studentów którzy rozpoczęli 

seminarium: 

a) przed 1 października 2017 r. trwa 3 semestry, 

b) po 1 października 2017 r. trwa 2 semestry.  

2. Wymogi niezbędne do uzyskania zaliczenia seminarium dyplomowego w każdym  

z semestrów ustala na pierwszym spotkaniu seminaryjnym Promotor.  

3. Podstawą zaliczenia kolejnych semestrów seminarium dyplomowego jest ocena 

postępów w przygotowywaniu pracy dyplomowej dokonywana przez Promotora. 

4. Zgodnie z § 15 ust. 9 Uczelnianego Regulaminu Studiów, zaliczenie ostatniego 

semestru seminarium dyplomowego nie jest równoznaczne z przyjęciem pracy 

dyplomowej przez Promotora, ani jej złożeniem w dziekanacie. 

 

§ 2 

1. Promotor przed zaliczeniem pierwszego semestru seminarium dyplomowego tj. w 

terminie: 

a) do 10 grudnia w przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 

akademickim 2017/2018 lub rozpoczną w kolejnych latach,   

b) do 30 kwietnia w przypadku studentów, którzy rozpoczęli seminarium 

dyplomowe w lutym 2018 r. 

składa do Biura Obsługi Wydziału wykaz tematów prac dyplomowych realizowanych  

w ramach grupy seminaryjnej. 

2. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki zatwierdza tematy prac dyplomowych 

potwierdzając ich zgodność z kierunkiem kształcenia: 

a) do 31 stycznia w przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 

akademickim 2017/2018 lub rozpoczną w kolejnych latach,   

b) do 31 maja w przypadku studentów, którzy rozpoczęli seminarium dyplomowe w 

lutym 2018 r. 

3. W przypadku niezatwierdzenia tematu pracy dyplomowej, Promotor w terminie 14 dni 

przesyła zmieniony temat pracy dyplomowej do Biura Obsługi Wydziału. Zmienione 

tematy prac zatwierdza Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki na najbliższym 

posiedzeniu.  



 

 

§3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Traci moc uchwała Rady Wydziału nr 75/2017 z dnia 29 września 2017 r.   

 

 

 

Dziekan 

 

 

Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE  

 

 


