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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ZATWIERDZANIA PROGRAMU KSZTA�CENIA NA OKRE�LONYM KIERUNKU 
STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTA�CENIA 

PODSTAWA PRAWNA: 
1) Uchwa�a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz!cych 
projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak"e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj!cych 

2) Zarz!dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn#trznego systemu zapewniania 
jako�ci kszta�cenia  
3) Regulamin studiów w UKSW � za�!cznik do uchwa�y Nr 108/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 

regulaminu studiów w UKSW 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ!CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM "RÓD�A 
INFORMACJI 

1. Sporz!dzenie projektu 

efektów kszta�cenia 

i przekazanie go Senatowi 

UKSW 

Dziekan � nadzór 

Wydzia�owa komisja 
dydaktyczna, pe�nomocnicy 

ds. kontaktów 

z pracodawcami � projekty 

dokumentów 

 

Rada wydzia�u � przyj#cie 

projektu uchwa�y 

Wzór ogólnouczelniany 
dokumentu �  za�!cznik do 

uchwa�y Nr 126/2011 Senatu 

UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. � 

Dokumentacja dotycz!ca opisu 
efektów kszta�cenia dla programu 

kszta�cenia 

%ród�a informacji: 

� wzorce krajowe � 

rozporz!dzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wy"szego w sprawie  

Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wy"szego 

z dnia 2 listopada 2011 r. 

�  wzorce zagraniczne 

�  matryce efektów kszta�cenia 
kierunkowych i obszarowych 

�  opinia organu 

uchwa�odawczego Samorz!du 
Studentów lub Samorz!du 

Doktorantów na temat 
projektowanych efektów 

kszta�cenia 

� opinia pracodawców 

� badania rynkowe 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ZATWIERDZANIA PROGRAMU KSZTA�CENIA NA OKRE�LONYM KIERUNKU 
STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTA�CENIA 

PODSTAWA PRAWNA: 
1) Uchwa�a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz!cych 
projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak"e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj!cych 

2) Zarz!dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn#trznego systemu zapewniania 
jako�ci kszta�cenia  
3) Regulamin studiów w UKSW � za�!cznik do uchwa�y Nr 108/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 

regulaminu studiów w UKSW 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a�ciwy przepis) 

Raporty z ankiet rozes�anych 
do interesariuszy 

wewn!trznych 

i zewn!trznych, dotycz"cych 

po#"danych przez nich 

efektów z zakresu wiedzy, 

umiej!tno$ci i kompetencji 

spo�ecznych 

 

Raporty ze spotka% 

pe�nomocników ds. kontaktów 

z pracodawcami 

z przedstawicielami 

pracodawców 

 

Opinie pe�nomocników ds. 

praktyk studenckich wyra#ane 

na podstawie kart praktykanta 

 

Uchwa�a rady wydzia�u 

w sprawie projektu efektów 

kszta�cenia dla danego 

kierunku studiów 

Kwiecie% 
§ 5 uchwa�y Nr 126/2011 Senatu UKSW 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ZATWIERDZANIA PROGRAMU KSZTA!CENIA NA OKRE"LONYM KIERUNKU 
STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTA!CENIA 

PODSTAWA PRAWNA: 
1) Uchwa�a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz"cych 

projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak#e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj"cych 

2) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn!trznego systemu zapewniania 

jako$ci kszta�cenia  

3) Regulamin studiów w UKSW � za�"cznik do uchwa�y Nr 108/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 

regulaminu studiów w UKSW 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ#CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM !RÓD"A 
INFORMACJI 

2. Przyj�cie efektów 

kszta!cenia przez Senat 

UKSW 

Senat UKSW Senat UKSW 
Na podstawie przedstawionej 

uchwa!y rady wydzia!u 

3. Uchwalenie programu 

studiów, w tym planu 

studiów 

Dziekan 

Rada wydzia!u 

po zasi�gni�ciu opinii 

wydzia!owej komisji 

dydaktycznej 

Na podstawie okre"lonych 

efektów kszta!cenia komisje 

dydaktyczne projektuj# program 

studiów, bior#c pod uwag� opinie 

interesariuszy wewn�trznych 

i zewn�trznych. 

 

Pe!nomocnicy ds. kontaktów 

z pracodawcami spotykaj# si� 

z przedstawicielami pracodawców 

lub rozsy!aj# do nich ankiety 

w celu konsultacji, czy oferta 

dydaktyczna wydzia!u odpowiada 

oczekiwaniom rynku pracy i na ile 

jest aktualna i przydatna. 

4. Udost�pnienie 

programu kszta!cenia 
Dziekan 

Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

Przedstawienie programu 

kszta!cenia na stronie 

internetowej wydzia!u 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ZATWIERDZANIA PROGRAMU KSZTA"CENIA NA OKRE#LONYM KIERUNKU 
STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTA"CENIA 

PODSTAWA PRAWNA: 
1) Uchwa!a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz#cych 

projektowania planów studiów i programów kszta!cenia, a tak$e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta!caj#cych 

2) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn�trznego systemu zapewniania 

jako"ci kszta!cenia  

3) Regulamin studiów w UKSW � za!#cznik do uchwa!y Nr 108/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 

regulaminu studiów w UKSW 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w$a%ciwy przepis) 

Uchwa!a Senatu UKSW 

w sprawie okre"lenia efektów 

kszta!cenia dla danego 

kierunku studiów 

Do 30 kwietnia przed rozpocz�ciem roku 

akademickiego, w którym program 

studiów b�dzie obowi#zywa! 

§ 5 uchwa!y Nr 126/2011 Senatu UKSW 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

Opinia organu 

uchwa!odawczego Samorz#du 

Studentów lub Samorz#du 

Doktorantów na temat 

programu studiów 

  

Opinia przedstawicieli 

pracodawców/informacja na 

temat konsultacji programu 

studiów z interesariuszami 

zewn�trznymi 

 

Uchwa!a rady wydzia!u 

w sprawie okre"lenia 

programu studiów dla danego 

kierunku studiów 

Do 31 maja przed rozpocz�ciem roku 

akademickiego, w którym program 

studiów b�dzie obowi#zywa! 

§ 3 uchwa!y Nr 126/2011 Senatu UKSW 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

Decyzja dziekana w sprawie 

wyznaczenia osoby 

odpowiedzialnej za 

udost�pnienie programu 

kszta!cenia 

Do 31 maja przed rozpocz�ciem roku 

akademickiego, w którym program 

studiów b�dzie obowi#zywa! 

§ 13 ust. 5 i 7 regulaminu studiów 

w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA TWORZENIA OPISU PRZEDMIOTU (SYLABUSA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Decyzja Nr 4/2013 Senatu UKSW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie opisu przedmiotu (sylabusa) 

2) Zarz�dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn!trznego systemu zapewniania 

jako"ci kszta#cenia  

3) Regulamin studiów w UKSW � za#�cznik do uchwa#y Nr 108/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 

regulaminu studiów w UKSW 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM !RÓD"A 
INFORMACJI 

1. Przygotowanie opisu 

przedmiotu w USOS-ie 

i przekazanie go 

dziekanowi 

Nauczyciel akademicki Nauczyciel akademicki 

Za#�cznik do decyzji Nr 4/2013 

Senatu UKSW z dnia 31 stycznia 

2013 r. � Wzór opisu przedmiotu 

okre"la instrukcja zamieszczona 

w USOS-ie 

2. Weryfikacja opisu 

przedmiotu pod wzgl!dem 

formalnym 

Wydzia#owa komisja 

ds. jako"ci kszta#cenia 

Wydzia#owa komisja ds. 

jako"ci kszta#cenia 

Sposób weryfikacji opisu 

przedmiotu okre"li dziekan 

w formie zarz�dzenia, 

uwzgl!dniaj�c: 

� ocen! sylabusa pod wzgl!dem 

formalnym � zupe#no"ci danych, 

� weryfikacj! poprawno"ci wyboru 

form i metod prowadzenia zaj!$ 

oraz sposobu i kryteriów oceniania 

w odniesieniu do za#o%onych 

efektów kszta#cenia. 

3. Przyj!cie opisu 

przedmiotu 
Dziekan Dziekan 

Sposób przyj!cia opisu przedmiotu 

okre"li dziekan w formie 

zarz�dzenia. 

4. Udost!pnienie opisu 

przedmiotu 

Dziekan 

 

Nauczyciel akademicki 

Nauczyciel akademicki 

 

Osoba odpowiedzialna za 

USOS 

Opis przedmiotu jest udost!pniany 

poprzez wprowadzenie go do 

USOS-a przez nauczyciela 

akademickiego. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA TWORZENIA OPISU PRZEDMIOTU (SYLABUSA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Decyzja Nr 4/2013 Senatu UKSW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie opisu przedmiotu (sylabusa) 

2) Zarz�dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn!trznego systemu zapewniania 

jako"ci kszta#cenia  

3) Regulamin studiów w UKSW � za#�cznik do uchwa#y Nr 108/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 

regulaminu studiów w UKSW 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA  

(w&a$ciwy przepis) 

Podpisany wydruk z USOSweb przekazany 

dziekanowi 

Umo%liwiaj�cy zachowanie 

terminu opublikowania opisu 

przedmiotu 

§ 1 ust. 1 i 2 decyzji Nr 4/2013 

Senatu UKSW z dnia 31 stycznia 

2013 r. 

Informacja zwrotna dla dziekana w formie 

pisemnej zgodnie z wymogami wynikaj�cymi 

z zarz�dzenia dziekana w sprawie sposobu 

weryfikacji opisu przedmiotu, 

np. sprawozdanie komisji dydaktycznej 

Umo%liwiaj�cy zachowanie 

terminu opublikowania opisu 

przedmiotu 

§ 5 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3 

zarz�dzenia Nr 84/2012 Rektora 

UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Dokumentacja zgodnie z wymogami 

wynikaj�cymi z zarz�dzenia dziekana 

w sprawie sposobu przyj!cia opisu przedmiotu 

Umo%liwiaj�cy zachowanie 

terminu opublikowania opisu 

przedmiotu 

§ 1 ust. 1 i 2 decyzji Nr 4/2013 

Senatu UKSW z 31 stycznia 2013 

r. 

Opis przedmiotu w katalogu przedmiotów 

w USOSWeb: https://usosweb.uksw.edu.pl Co najmniej dwa tygodnie przed 

rozpocz�ciem zaj�� w danym 

semestrze 

§ 1 ust. 3 decyzji Nr 4/2013 

Senatu UKSW z 31 stycznia 2013 

r. 

Katalog ECTS: www.ects.uksw.edu.pl 
§ 11 ust. 1 regulaminu studiów 

w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA WYMAGA� DOTYCZ�CYCH PRZEDMIOTÓW KO�CZ�CYCH SI� EGZAMINEM 

PODSTAWA PRAWNA: 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM $RÓD%A 
INFORMACJI 

1.Ustalenie formy 

egzaminu 

Nauczyciel 

akademicki 
Nauczyciel akademicki 

O wybranej formie egzaminu 

prowadz!cy wyk"ady ma 

obowi!zek poinformowania 

studentów w trakcie pierwszych 

zaj�� z przedmiotu. 

 

2.Ustalenie terminu: 

a) udost�pniania 

prac studentom 

b) wpisów do 

indeksu 

  

W przypadku egzaminu 

pisemnego egzaminator powinien 

przedstawi! ocenion" prac� 

egzaminowanemu na jego 

#yczenie w terminie do 30 dni od 

przeprowadzonego egzaminu. 

Prace pisemne powinny by! 

przekazane do archiwum uczelni 

i archiwizowane przez 3 lata. 

3. Analiza ilo$ciowa 

osi"gni�tych przez 

studentów ocen 

Dziekan Nauczyciel akademicki 

Analiza ocen pozwoli na 

weryfikacj� za%o#onych 

przedmiotowych efektów 

kszta%cenia. 

4. Analiza jako$ciowa 

osi"gni�tych efektów 

kszta%cenia 

Dziekan Nauczyciel akademicki 

Analiza jako$ciowa efektów 

kszta%cenia pozwoli zweryfikowa!, 

czy za%o#one efekty by%y mo#liwe 

do osi"gni�cia oraz czy metody 

dydaktyczne zosta%y trafnie 

dobrane. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA WYMAGA� DOTYCZ�CYCH PRZEDMIOTÓW KO�CZ�CYCH SI� EGZAMINEM 

PODSTAWA PRAWNA: 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a�ciwy przepis) 

Karta przedmiotu 

 
Najpó�niej na pierwszych zaj�ciach regulamin studiów w UKSW 

Pisemne prace 

a) do 30 dni od og%oszenia wyników 

b) nie pó�niej ni" w okresie 7 dni od 

ostatniego dnia poprawkowej sesji 

egzaminacyjnej danego semestru 

 

Protoko%y przedmiotów Po sesji egzaminacyjnej  

Ankieta studencka dotycz#ca 

zebrania opinii na temat 

przedmiotowych efektów 

kszta%cenia 

Ostatnie zaj�cia  
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA WYMAGA� DOTYCZ�CYCH ZALICZENIA �WICZE� Z PRZEDMIOTÓW KO�CZ�CYCH SI! 
EGZAMINEM 

PODSTAWA PRAWNA: 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM "RÓD#A 
INFORMACJI 

Ustalenie formy i zasad 

zaliczenia �wicze� 
Nauczyciel akademicki Nauczyciel akademicki 

Umieszczenie informacji w karcie 

przedmiotu. Podanie informacji 

studentom na pierwszych 

zaj!ciach 

 

 

 

Zaliczenie �wicze� z przedmiotu 

ko�cz"cego si! egzaminem 

powinno nast"pi�, je#li student: 

� ucz!szcza$ na obowi"zkowe 

zaj!cia i by$ do nich odpowiednio 

przygotowany, tj. pozna$ 

i zrozumia$ wiedz! zawart" 

w zadanej literaturze, 

� nale%ycie wykona$ wszystkie 

�wiczenia, projekty, przygotowa$ 

i wyg$osi$ referaty itp. 

przewidziane programem do 

wykonania na zaj!ciach lub 

samodzielnie poza zaj!ciami � z 

zachowaniem zasad ochrony 

w$asno#ci intelektualnej. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA WYMAGA� DOTYCZ�CYCH ZALICZENIA �WICZE� Z PRZEDMIOTÓW KO�CZ�CYCH 
SI! EGZAMINEM 

PODSTAWA PRAWNA: 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w'a%ciwy przepis) 

Pisemne prace studentów, 

karty przedmiotów 
Najpó&niej na pierwszych zaj!ciach    
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA I SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM 

ZWI�ZANYM Z PROCESEM KSZTA#CENIA 

PODSTAWA PRAWNA:  

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM "RÓD#A 

INFORMACJI 

1. Zg$aszanie przez 

studentów 

nieprawid$owo#ci 

w trakcie procesu 

dydaktycznego 

Dziekan 

Prodziekan ds. studenckich 

 

Dziekan 

W trakcie cyklu dydaktycznego 

2. Zg$aszanie przez 

nauczycieli akademickich 

nieprawid$owo#ci 

w trakcie procesu 

dydaktycznego 

Dziekan Nauczyciele akademiccy 

Przypadki #ci"gania na zaliczeniach 

pisemnych, plagiatów prac 

zaliczeniowych zg$aszane s" do 

prorektora ds. studenckich celem 

wszcz!cia post!powania 

wyja#niaj"cego przez rzecznika 

dyscyplinarnego dla studentów. 

3. Przeprowadzanie 

hospitacji zaj!� 
Dziekan Okre#la zarz"dzenie dziekana Okre#la zarz"dzenie dziekana 

4. Zebranie informacji na 

temat nieprawid�owo�ci 

podczas realizacji procesu 

dydaktycznego  

Dziekan 

Wydzia�owa komisja ds. 

jako�ci kszta�cenia 

Rzecznik dyscyplinarny 

Sporz!dzenie raportu 

i przekazanie dziekanowi 

(Uwaga: przypadki cz"stych, 

niezg�aszanych absencji na zaj"ciach 

nauczycieli akademickich, 

niezgodno�ci tre�ci programowych 

oraz kryteriów oceniania z kart! 

przedmiotu mog! mie# wp�yw na 

obni$enie oceny nauczycieli 

akademickich) 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA I SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM 

ZWI�ZANYM Z PROCESEM KSZTA!CENIA 

PODSTAWA PRAWNA: 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w'a#ciwy przepis) 

Protoko�y hospitacji 
Ustalony w zarz!dzeniu dziekana � nie 

pó%niej ni$ do ko&ca semestru 
Zarz!dzenie dziekana 

Sprawozdanie wydzia�owej 

komisji ds. jako�ci kszta�cenia 

o stwierdzonych 

nieprawid�owo�ciach 

7 dni od ko&ca semestru 

Wydzia�owa procedura jako�ci kszta�cenia 

i/lub harmonogram pracy wydzia�owej 

komisji ds. jako�ci kszta�cenia 

Sprawozdanie/ postanowienie 

komisji dydaktycznej 

zawieraj!ce propozycje 

rozwi!za& zg�aszanych 

problemów 

14 dni od ko&ca semestru Wydzia�owa procedura jako�ci  

Ocena rozwi!za& przez 

wydzia�ow! komisj" ds. jako�ci 

kszta�cenia 

ad hoc   
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA I SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM 

ZWI�ZANYM Z PROCESEM KSZTA!CENIA 

PODSTAWA PRAWNA: 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA ZE 

WSKAZANIEM $RÓD!A 

INFORMACJI 

5. Poszukiwanie nowych 

skutecznych sposobów, 

metod i rozwi!za� 

usprawniaj!cych proces 

dydaktyczny 

i eliminuj!cych zjawiska 

patologiczne 

Dziekan 
Wydzia#owa komisja ds. 

jako$ci kszta#cenia 

Sporz!dzenie informacji 

$wiadcz!cych o trafno$ci i 

skuteczno$ci wprowadzanych 

rozwi!za�  

6. Skierowanie informacji 

zwrotnej (nowe skuteczne 

sposoby, metody 

i rozwi!zania usprawniaj!ce 

proces dydaktyczny) 

do pracowników 

dydaktycznych wydzia#u  

Dziekan Dziekan 

Na podstawie wniosków komisji ds. 

jako$ci kszta#cenia dziekan 

sporz!dza informacj� dla 

nauczycieli akademickich 

w sprawie propozycji dzia#a� 

zapobiegaj!cym zjawiskom 

patologicznym. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA I SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM PATOLOGICZNYM 

ZWI�ZANYM Z PROCESEM KSZTA!CENIA 

PODSTAWA PRAWNA: 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w'a#ciwy przepis) 

Protokó# z posiedzenia komisji Corocznie na koniec cyklu dydaktycznego  

Pismo dziekana Pocz!tek roku akademickiego  
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ZAPEWNIAJ�CA PUBLICZN� DOST�PNO�� OPISU EFEKTÓW KSZTA�CENIA, 

SYSTEMU ICH OCENY ORAZ WERYFIKACJI 

PODSTAWA PRAWNA: 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 3RÓD�A 
INFORMACJI 

1. Badanie ankietowe 

studentów na temat 

efektów kszta#cenia  

Dziekan Komisja dydaktyczna 

Uzyskanie opinii studentów, czy 

opisane w kartach przedmiotu 

efekty kszta#cenia s! dla nich 

zrozumia#e oraz czy przekazywane 

na zaj�ciach tre$ci programowe 

i stosowane metody dydaktyczne 

pozwoli#y osi!gn!� wszystkie 

efekty kszta#cenia 

2. Aktualizacja katalogu 

ECTS i innego kana#u 

informacji 

Dziekan 

Pracownik pe#ni!cy funkcj� 

administratora strony 

internetowej 

Co najmniej dwa tygodnie przed 

rozpocz�ciem semestru 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ZAPEWNIAJ�CA PUBLICZN� DOST�PNO�� OPISU EFEKTÓW KSZTA�CENIA,  
SYSTEMU ICH OCENY ORAZ WERYFIKACJI 

PODSTAWA PRAWNA: 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a"ciwy przepis) 

 

 

 

 

Ankiety studenckie 

 

 

 

 

 

 

Po zako�czeniu cyklu zaj��   

Publikowanie: celów kszta%cenia 

(opis efektów kszta%cenia, jakie 

ma osi"gn"� absolwent danego 

kierunku), pe%nej oferty 

dydaktycznej wydzia%u wraz 

z opisami przedmiotów 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ARCHIWIZACJI PRAC STUDENTA 

PODSTAWA PRAWNA: 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM #RÓD�A 
INFORMACJI 

1. Archiwizacja prac 

studentów 
Nauczyciel akademicki Nauczyciel akademicki 

Prace zaliczeniowe, 

egzaminacyjne, prace projektowe 

oraz inne materia!y stanowi"ce 

potwierdzenie zdobycia przez 

studenta za!o#onych w programie 

kszta!cenia efektów kszta!cenia s" 

archiwizowane przez 3 lata od ich 

wykonania w celu dokonywania 

cyklicznych ich przegl"dów. 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA ARCHIWIZACJI PRAC STUDENTA 

PODSTAWA PRAWNA: 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a"ciwy przepis) 

Prace zaliczeniowe, 

egzaminacyjne, prace 

projektowe oraz inne 

materia!y stanowi"ce 

potwierdzenie zdobycia przez 

studenta efektów kszta!cenia 

za!o#onych 

w programie kszta!cenia 

Od momentu powstania prac do 3 lat 

Zasady archiwizowania prac okre�li 

dziekan w drodze zarz"dzenia w sprawie 

zasad archiwizowania prac 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy$szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó%n. zm.); 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa!a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz&cych 

projektowania planów studiów i programów kszta!cenia, a tak$e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj�cych 

4) Zarz�dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy!skiego w Warszawie oraz za��cznik do tego zarz�dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia�ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je"li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by# wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ$CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM %RÓD&A 
INFORMACJI 

1. Okre�lenie wymiaru 

i terminu praktyk 

studenckich na danym 

kierunku w programie 

studiów 

Kolegium dzieka!skie 

wydzia"u 

Rada wydzia"u po 

zasi#gni#ciu opinii komisji 

dydaktycznej oraz 

interesariuszy wewn#trznych 

i zewn#trznych 

Rada wydzia"u okre�la w formie 

uchwa"y program studiów, 

w którym uwzgl#dniane s$ 

praktyki studenckie. 

2. Okre�lenie celu, 

zakresu, warunków 

odbywania praktyk 

studenckich na wydziale 

z podzia"em na kierunki 

(z uwzgl#dnieniem 

efektów kszta"cenia, które 

zawiera program praktyk) 

Dziekan  

 

Pe"nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

Uchwa"# w sprawie 

programu praktyk 

podejmuje rada wydzia"u; 

projekt uchwa"y rady 

wydzia"u w sprawie 

programu praktyk 

przygotowuje pe"nomocnik 

dziekana ds. praktyk 

studenckich w porozumieniu 

z prodziekanem ds. 

studenckich, po zasi#gni#ciu 

opinii interesariuszy 

wewn#trznych 

i zewn#trznych. 

Rada wydzia"u w porozumieniu 

z pe"nomocnikiem dziekana ds. 

praktyk studenckich okre�li w 

drodze uchwa"y program praktyk 

uwzgl#dniaj$cy kierunkowe 

efekty. 
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Za!"cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3)Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyki studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w#a&ciwy przepis) 

Uchwa�a rady wydzia�u 

w sprawie okre!lenia 

programu dla kierunku 

studiów (wzór � za��cznik do 

uchwa�y nr 126/2011 Senatu 

UKSW) 

Do ko#ca czerwca § 2 ust. 1 regulaminu praktyk w UKSW 

Uchwa�a rady wydzia�u 

w sprawie okre!lenia 

programu praktyk na wydziale 

Uchwa�a musi uwzgl$dnia%: 

Do ko#ca czerwca 

§ 1 ust. 3 regulaminu praktyk w UKSW           

§ 3 ust. 3 pkt 2 regulaminu praktyk  

w UKSW 
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Za"�cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.); 

2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA ZE 
WSKAZANIEM !RÓD"A 

INFORMACJI 

3. Opracowanie opisu 

programu praktyk 

z opisem efektów 

kszta%cenia i metodami ich 

weryfikacji 

Pe%nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

Pe%nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich 

Pe%nomocnik dziekana ds. praktyk 

studenckich na podstawie 

wydzia%owego ramowego 

programu praktyk studenckich 

opracowuje opis programu 

praktyki zawieraj"cy efekty 

kszta!cenia, które maj� by# 

osi�gni$te przez studenta 

odbywaj�cego praktyk$ oraz 

metody weryfikacji tych efektów. 

Pe!nomocnik dziekana ds. praktyk 

studenckich sporz�dzi ankiet$ dla 

pracodawcy przyjmuj�cego na 

praktyk$, w której pracodawca 

zaznaczy stopie% realizacji przez 

studenta wydzia!owych efektów 

kszta!cenia w zakresie praktyki. 

4. Wskazywanie miejsc, 

w których student mo&e 

odbywa# praktyk$ 

Pe!nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

w porozumieniu 

z Biurem Karier 

Pe!nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich 

Na podstawie efektów kszta!cenia, 

które maj� by# zrealizowane 

podczas praktyki, oraz informacji 

od studentów i pracodawców, 

pe!nomocnik sporz�dza list$ 

miejsc, w których jest odbywana 

praktyka. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE#LANIE EFEKTÓW KSZTAT"CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy$szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó%n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa&a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz'cych 
projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak$e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj�cych 

4) Zarz�dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy!skiego w Warszawie oraz za��cznik do tego zarz�dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia�ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je"li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by# wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a"ciwy przepis) 

Opis przedmiotu (praktyki) 

w USOS-ie  

 

Ankieta dla pracodawcy 

 

Do ko�ca lipca 

Brak bezpo!redniej podstawy prawnej. 

Mo"na j# wywodzi$ z tego, "e skoro 

praktyka jest elementem programu 

kszta%cenia, to musi posiada$ swój opis. 

Lista miejsc, w których 

student danego kierunku 

mo"e odbywa$ praktyki, 

publikowana na stronie 

wydzia%owej oraz stronie Biura 

Karier 

W trakcie ca%ego roku akademickiego 

(dzia%alno!$ ci�g%a) lista mo"e by$ 

uzupe%niana. Powinna ona by$ 

prowadzona odr&bnie dla ka"dego 

kierunku studiów 

§ 3 ust. 3 pkt 3 regulaminu praktyk 

w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM *RÓD�A 
INFORMACJI 

5. Koordynowanie praktyki 

studenckiej 

Pe�nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

 

Biuro Karier 

Opiekun praktyki w miejscu 

odbywania praktyki przez 

studenta (przedstawiciel 

pracodawcy) 

Pe�nomocnik dziekana ds. praktyk 

studenckich  

 � nadzór i konsultacje w sprawach 

merytorycznych, udzielane na 

bie!�co na pro�b% studenta lub 

pracodawcy przyjmuj�cego na 

praktyki     

 

Biuro Karier � nadzór i konsultacje 

w sprawach  formalnych, 

organizacyjnych 

i administracyjnych na bie!�co na 

pro�b% studenta lub pracodawcy 

przyjmuj�cego na praktyki 

 

Opiekun praktyki w miejscu 

odbywania praktyki � bie!�ca 

analiza i weryfikacja efektów 

praktyk, obserwacja i rozmowa 

ze studentem 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w 

Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyki studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w#a&ciwy przepis) 

Dokumentacja z praktyk 

okre�lona w regulaminie 

praktyk UKSW 

 

Notatki s%u"bowe sporz#dzane 

przez pe%nomocnika dziekana 

ds. praktyk studenckich 

w wypadku podejmowania 

czynno�ci dodatkowych 

 

Notatki s%u"bowe sporz#dzane 

przez pracownika Biura Karier 

w wypadku podejmowania 

czynno�ci dodatkowych   

Podczas odbywania praktyki przez 

studenta 
§ 6 ust. 1 i 2 regulaminu praktyk w UKSW 

 



 
Projekt ,,Kwalifikacja jako!ci w Uniwersytecie� 

Nr POKL 04.01.01-00-155/11 

Projekt wspó�finansowany przez Uni! Europejsk" ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy$skiego Biuro Projektu:Domek nr 6 

w Warszawie  tel: 022 561 90 21 

ul. Dewajtis 5 www.kjwu.uksw.edu.pl 

01-815 Warszawa 

26 
 

Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

 w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM !RÓD"A 
INFORMACJI 

6. Weryfikacja efektów 

kszta!cenia dotycz�cych 

praktyki odbywanej na 

zasadach ogólnych 

Pracodawca 

Opiekun praktyki w miejscu 

praktyk (przedstawiciel 

pracodawcy) 

Na zako$czenie praktyki 

pracodawca musi wype!ni� kart� 

praktykanta oraz uzupe!ni� 

ankiet� dotycz"c" zrealizowanych 

przez studenta efektów 

kszta!cenia przygotowan" przez 

pe!nomocnika dziekana ds. 

praktyk studenckich. 

Opiekun praktyki dokonuje oceny 

ci"g!ej studenta podczas praktyk 

w jednostce przyjmuj"cej i 

wystawia ocen� ko#cow" opisow" 

w karcie praktykanta. 

Pe!nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

Pe!nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich 

Pe!nomocnik dziekana ds. praktyk 

studenckich dokonuje analizy 

poprawno&ci dokumentów 

praktykanta, analizuje dziennik 

praktyk oraz ankiet� o stopniu 

realizacji przez studenta 

za!o�onych efektów kszta!cenia 

Pe!nomocnik przeprowadza 

rozmow� z praktykantem 

dotycz"c" efektów kszta!cenia, 

które powinien osi"gn"� student. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE#LANIE EFEKTÓW KSZTAT"CENIA OSI$GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy%szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó&n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa'a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz*cych 
projektowania planów studiów i programów kszta'cenia, a tak%e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta'caj*cych. 
4) Zarz*dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich w 

Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego w Warszawie oraz za��cznik do tego zarz�dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia�ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je!li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by" wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a!ciwy przepis) 

Dziennik praktyk 

 

Karta kompetencji 

praktykanta 

 

Ankieta realizacji efektów 

kszta!cenia 

Niezw!ocznie po zako"czeniu praktyki 

§ 6 ust. 3 regulaminu praktyk w UKSW 

 

§ 9 regulaminu praktyk w UKSW 

 

Za!#cznik nr 6 do regulaminu praktyk 

w UKSW  

 

Za!#cznik nr 7 do regulaminu praktyk 

w UKSW 

Karta kompetencji 

praktykanta 

 

Indeks 

 

USOS 

W ci#gu 21 dni od zako"czenia praktyki 

§ 9 regulaminu praktyk w UKSW  

 

Za!#cznik nr 6 do regulaminu praktyk 

w UKSW 

 

Za!#cznik nr 7 do regulaminu praktyk 

w UKSW 

 

§ 10 regulaminu praktyk w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE$LANIE EFEKTÓW KSZTAT%CENIA OSI&GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy'szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó*n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa�a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz�cych 
projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak'e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj�cych 

4) Zarz�dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna!a Stefana Wyszy"skiego w Warszawie oraz za!�cznik do tego zarz�dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia!ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je#li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by$ wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ%CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM &RÓD'A 
INFORMACJI 

*Weryfikacja efektów 

kszta!cenia"dotycz�cych"

praktyki na podstawie 

wykonywanej pracy 

zawodowej (opcjonalnie) 

Pe!nomocnik"dziekana"

ds. praktyk 

studenckich 

Pe!nomocnik"dziekana"ds."

praktyk studenckich 

Pe!nomocnik"dziekana"ds."praktyk"

studenckich dokonuje analizy 

poprawno#ci dokumentów 

przed!o$onych przez studenta:  

� za#wiadczenia o wykonywanej 

pracy (ewentualnie kserokopii 

#wiadectwa pracy i zakresu 

obowi"zków s!u$bowych) 

 � wype!nionego za!"cznika nr 8 do 

regulaminu praktyk studenckich 

w UKSW. Przeprowadza ze 

studentem rozmow% sprawdzaj"c" 

stopie& realizacji za!o$onych 

efektów kszta!cenia dotycz"cych 

praktyk. Wype!nia ankiet% 

dotycz"c" stopnia realizacji 

efektów kszta!cenia na podstawie 

przedstawionych przez studenta 

dokumentów oraz rozmowy. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE(LANIE EFEKTÓW KSZTAT'CENIA OSI%GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyki studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w#a&ciwy przepis) 

Dokument stwierdzaj�cy 

wykonywanie pracy oraz 

za!�cznik nr 8 

 

Indeks 

 

USOS 

 

Ankieta dotycz�ca realizacji 

efektów kszta!cenia  

Na bie"�co w trakcie roku 

akademickiego 
§ 12 regulaminu praktyk w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 

studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM !RÓD"A 
INFORMACJI 

*Weryfikacja efektów 

kszta!cenia dotycz�cych 

praktyki na podstawie 

odbytego sta#u 

(opcjonalnie) 

Pe!nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich  

Pe!nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich  

Pe!nomocnik dziekana ds. praktyk 

studenckich dokonuje analizy 

poprawno$ci dokumentów 

przed!o$onych przez studenta 

ubiegaj"cego si% o zaliczenie 

praktyki na podstawie odbytego 

sta$u: 

� za$wiadczenia o odbyciu sta#u;  

� wype!nionego za!�cznika nr 10 

do regulaminu praktyk 

studenckich w UKSW.   

Przeprowadza ze studentem 

rozmow% sprawdzaj�c� stopie& 

realizacji za!o#onych efektów 

kszta!cenia dotycz�cych praktyk.    

Wype!nia ankiet% dotycz"c" 

stopnia realizacji efektów 

kszta!cenia na podstawie 

przedstawionych przez studenta 

dokumentów oraz rozmowy. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE#LANIE EFEKTÓW KSZTAT"CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy$szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó%n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa&a nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz'cych 
projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak$e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj'cych 

4) Zarz�dzenie nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna!a Stefana Wyszy"skiego w Warszawie oraz za!�cznik do tego zarz�dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia!ów dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyki studenckie, je#li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by$ wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a#ciwy przepis) 

Za�wiadczenie o odbyciu sta!u 

 

        Za"#cznik nr 10 do 

regulaminu praktyk w UKSW 

Na bie!#co w trakcie roku 

akademickiego 
§ 11 regulaminu praktyk w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE%LANIE EFEKTÓW KSZTAT&CENIA OSI'GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy*szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó+n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa�a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz�cych 
projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak*e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj�cych 

4) Zarz�dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy"skiego w Warszawie oraz za��cznik do tego zarz�dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia�ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je#li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by$ wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM -RÓD&A 
INFORMACJI 

*Weryfikacja efektów 

kszta!cenia dotycz�cych 

praktyki w ramach 

wolontariatu albo 

organizowanej we 

w!asnym zakresie 

(opcjonalnie) 

Pe!nomocnik dziekana 

ds. praktyk  

Pe!nomocnik dziekana ds. 

praktyk  

Pe!nomocnik dziekana ds. praktyk 

studenckich analizuje poprawno�� 

dokumentów przed!o%onych przez 

studenta ubiegaj�cego si& 

 o zaliczenie praktyki w ramach 

wolontariatu/praktyki 

zorganizowanej we w!asnym 

zakresie: 

 � za�wiadczenia o odbyciu sta%u,  

� wype!nionego za!�cznika nr 10 

do regulaminu praktyk 

studenckich w UKSW. 

Przeprowadza rozmow& ze 

studentem sprawdzaj�c� stopie' 

realizacji za!o%onych efektów 

kszta!cenia dotycz�cych praktyk. 

Wype!nia ankiet& dotycz�c� 

stopnia realizacji efektów 

kszta!cenia na podstawie 

przedstawionych przez studenta 

dokumentów oraz rozmowy. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego w Warszawie oraz za�!cznik do tego zarz!dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz!ce praktyk opracowane przez rady wydzia�ów dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyki studenckie, je�li s! wymagane na danym kierunku studiów, musz! by# wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a�ciwy przepis) 

Dokument potwierdzaj�cy 

udzia! w wolontariacie 

lub odbycie praktyki 

zorganizowanej we w!asnym 

zakresie 

 

Za!�cznik nr 10 do regulaminu 

praktyk w UKSW 

Na bie"�co w trakcie roku 

akademickiego 
§ 11 regulaminu praktyk w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE$LANIE EFEKTÓW KSZTAT%CENIA OSI&GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy'szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó*n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa�a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz!cych 
projektowania planów studiów i programów kszta�cenia, a tak'e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta�caj!cych 

4) Zarz!dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna�a Stefana Wyszy�skiego w Warszawie oraz za��cznik do tego zarz�dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia�ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je!li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by" wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM $RÓD%A 
INFORMACJI 

*Weryfikacja efektów 

kszta!cenia dotycz�cych 

praktyki w ramach 

programu Erasmus 

(opcjonalnie) 

Pe!nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

Pe!nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich 

Pe!nomocnik dziekana ds. praktyk 

studenckich analizuje poprawno�� 

dokumentów przed!o%onych przez 

studenta ubiegaj�cego si& 

o zaliczenie praktyki odbytej 

w ramach programu Erasmus: 

� za�wiadczenia o odbyciu praktyki 

w ramach programu Erasmus 

(przet!umaczonego na j&zyk 

polski), 

� wype!nionego za!�cznika nr 10 

do regulaminu praktyk 

studenckich w UKSW. 

Przeprowadza ze studentem 

rozmow& sprawdzaj�c� stopie' 

realizacji za!o%onych efektów 

kszta!cenia dotycz�cych praktyk. 

Wype!nia ankiet& dotycz�c� 

stopnia realizacji efektów 

kszta!cenia na podstawie 

przedstawionych przez studenta 

dokumentów oraz rozmowy. 

 

 
Projekt ,,Kwalifikacja jako�ci w Uniwersytecie� 

Nr POKL 04.01.01-00-155/11 

Projekt wspó�finansowany przez Uni! Europejsk" ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy$skiego Biuro Projektu:Domek nr 6 

w Warszawie  tel: 022 561 90 21 

ul. Dewajtis 5 www.kjwu.uksw.edu.pl 

01-815 Warszawa 

35 
 

Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE&LANIE EFEKTÓW KSZTAT%CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyki studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w#a&ciwy przepis) 

Za�wiadczenie o odbyciu 

praktyk w ramach programu 

Erasmus   

 

Za!�cznik nr 10 do regulaminu 

praktyk w UKSW 

Na bie#"co w trakcie roku 

akademickiego 
§ 11 regulaminu praktyk w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz$ce praktyk opracowane przez rady wydzia#ów dla poszczególnych kierunków studiów. Praktyki 
studenckie, je&li s$ wymagane na danym kierunku studiów, musz$ by' wpisane do programu studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 3RÓD�A 
INFORMACJI 

*Weryfikacja efektów 

kszta!cenia dotycz�cych 

praktyki odbytej w ramach 

prowadzonej dzia!alno�ci 

gospodarczej (opcjonalnie) 

Pe�nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

Pe�nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich  

7. Zaliczenie praktyki 

Pe�nomocnik dziekana 

ds. praktyk 

studenckich 

Pe�nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich 

W wypadku praktyki zaliczanej na 

zasadach ogólnych praktyk! 

zalicza pe�nomocnik dziekana ds. 

praktyk studenckich, gdy 

stwierdzi: 

� prawid�owo"# prowadzonej 

przez praktykanta dokumentacji 

z praktyk, 

� pozytywn% opini! pracodawcy 

o praktykancie zawart% w karcie 

kompetencji praktykanta, 

� osi%gni!cie przez studenta 

wszystkich zak�adanych efektów 

kszta�cenia, stwierdzonych ankiet% 

wype�nion% przez pracodawc!. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

OKRE�LANIE EFEKTÓW KSZTAT�CENIA OSI�GANYCH PODCZAS PRAKTYK STUDENCKICH 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. � Prawo o szkolnictwie wy!szym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pó"n. zm.) 
2) Regulamin studiów w UKSW 

3) Uchwa#a Nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie wprowadzenia wytycznych dotycz$cych 
projektowania planów studiów i programów kszta#cenia, a tak!e planów i programów studiów podyplomowych 

i kursów dokszta#caj$cych 

4) Zarz$dzenie Nr 7/2012 Rektora UKSW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich 

w Uniwersytecie Kardyna#a Stefana Wyszy%skiego w Warszawie oraz za#$cznik do tego zarz$dzenia � Regulamin 

praktyk studenckich w UKSW (dalej: regulamin praktyk w UKSW) 

5) Wytyczne dotycz�ce praktyk opracowane przez rady wydzia�ów dla poszczególnych kierunków studiów. 
Praktyki studenckie, je!li s� wymagane na danym kierunku studiów, musz� by" wpisane do programu studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a!ciwy przepis) 

Za�wiadczenie o wpisie do 

ewidencji dzia!alno�ci 

gospodarczej 

 

Za!"cznik nr 9 regulaminu 

praktyk w UKSW 

na bie$"co w trakcie roku akademickiego § 12 regulaminu praktyk w UKSW 

Karta kompetencji 

praktykanta (*albo 

odpowiednio za!"cznik nr 8, 9 

albo 10 oraz w!a�ciwe 

dokumenty potwierdzaj"ce 

zatrudnienie, odbycie sta$u, 

odbycie praktyki na innym 

kierunku, praktyk% w ramach 

wolontariatu lub we w!asnym 

zakresie, praktyk% w ramach 

programu Erasmus, wpis do 

ewidencji dzia!alno�ci 

gospodarczej) 

 

Indeks 

 

USOS 

w ci�gu 21 dni od zako%czenia praktyk § 10-12 regulaminu praktyk w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa�a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko#czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz�dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako!ci kszta�cenia 

4) Zarz�dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó%n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia studiów 

5) Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó"n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ$CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM %RÓD&A 
INFORMACJI 

1. Ustalenie tematu pracy 

dyplomowej 

Osoba prowadz�ca 

seminarium, na 

którym ma by! pisana 

praca dyplomowa 

Student i osoba prowadz�ca 

seminarium, na którym ma 

by! pisana praca dyplomowa 

Temat pracy powinien zosta! 

ustalony w ramach seminarium, 

na którym b"dzie pisana praca 

dyplomowa, oraz podczas 

konsultacji mi"dzy studentem 

a osob� prowadz�c� seminarium. 

Przy ustaleniu tematu powinny 

by! brane pod uwag" 

zainteresowania studenta, a tak#e 

mo#liwo�ci wykonania danej 

pracy. 

2. Opinia na temat 

proponowanego tematu 

pracy dyplomowej 

Dyrektor instytutu 
Zgodnie z zarz�dzeniem 

Dziekana 

Zg%oszenie tematu pracy 

dyplomowej na posiedzeniu rady 

instytutu (rady wydzia%u) przez 

osob" prowadz�c� seminarium, na 

którym ma by! pisana praca, 

ewentualna dyskusja i opinia 

wyra#ona przez cz%onków rady  

3. Zatwierdzenie tematu 

pracy dyplomowej 

i promotora pracy 

dyplomowej 

Dziekan Rada wydzia%u Do decyzji rady wydzia%u 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Nie dotyczy 

Najpó�niej: ostatni dzie! zaj"# w roku 

akademickim poprzedzaj$cym rok 

zako!czenia studiów 

§ 41 pkt 3 i § 43 regulaminu studiów 

w UKSW  

Opinia na temat 

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej powinna zosta# 

zawarta w protokole z 

posiedzenia rady instytutu 

(albo rady wydzia%u) 

Opinia rady instytutu (rady 

wydzia%u) w sprawie 

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej. 

Najpó�niej: ostatni dzie! zaj"# w roku 

akademickim poprzedzaj$cym rok 

zako!czenia studiów 

Zarz$dzenie dziekana w sprawie zasad 

ustalania, opiniowania i przyjmowania 

tematów prac dyplomowych na wydziale. 

Zatwierdzenie 

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej powinno zosta# 

zawarte w protokole z 

posiedzenia rady wydzia%u. 

Uchwa%a rady wydzia%u w 

sprawie zatwierdzenia 

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej. 

Najpó�niej: ostatni dzie! zaj"# w roku 

akademickim poprzedzaj$cym rok 

zako!czenia studiów 

§ 41 pkt 3 regulaminu studiów w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 

jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA ZE 
WSKAZANIEM *RÓD+A 

INFORMACJI 

4. Przygotowanie pracy 

dyplomowej 
Student Student 

Indywidualna praca studenta 

w porozumieniu z osob� 

prowadz�c� seminarium, na 

którym pisana jest praca 

dyplomowa 

Prac! licencjack� lub in"yniersk� 

student wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego 

maj�cego co najmniej stopie# 

naukowy doktora. 

5. Ewentualne 

sprawdzenie pracy 

dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym 

Dziekan 
Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

O sprawdzeniu danej pracy 

dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym mog� 

zdecydowa$: dziekan lub 

promotor. 

Szczegó%owe zasady sprawdzania 

pracy dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym okre&la w%a&ciwa 

procedura ustalona przez rad! 

wydzia%u. 

W przypadku stwierdzenia 

plagiatu nale"y przej&$ do 

odpowiedniej procedury 

post!powania. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi&gi 

dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w"a#ciwy przepis) 

Plik elektroniczny w formacie 

PDF z tre�ci� pracy 

dyplomowej oraz wydruk 

komputerowy 

Najpó!niej: ostatni dzie" zaj#$ 

wyk%adowych w danym roku 

akademickim w trzecim roku studiów 

§ 41 pkt 2 regulaminu studiów w UKSW  

Wydruk z podsumowaniem 

dotycz�cym wyniku 

sprawdzenia pracy z systemu 

antyplagiatowego 

Po przygotowaniu pracy i przed jej 

z%o&eniem 

§ 13 zarz�dzenia Nr 84/2012 Rektora 

UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r.  

w sprawie wewn#trznego systemu 

zapewniania jako�ci kszta%cenia  
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa"a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko$czenia 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz%dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn&trznego systemu zapewniania 

jako#ci kszta"cenia 

4) Zarz%dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko$czenia studiów 

5) Zarz%dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi&gi 

dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM !RÓD"A 
INFORMACJI 

6. Z�o�enie pracy 

dyplomowej i innych 

wymaganych dokumentów 

Student Student 

Szczegó�ow! procedur" z�o�enia 

pracy w systemie APD okre#la 

w�a#ciwa instrukcja. 

Dziekan, na wniosek kieruj!cego 

prac! lub na wniosek studenta, 

mo�e przesun!$ termin z�o�enia 

pracy dyplomowej w razie 

d�ugotrwa�ej choroby studenta lub 

z innych wa�nych przyczyn. Termin 

z�o�enia pracy nie mo�e by$ 

przesuni"ty na pó%niej ni� do 30 

wrze#nia ostatniego roku studiów. 

W razie d�u�szej nieobecno#ci 

kieruj!cego praca dyplomowa, 

która mog�a wp�yn!$ na 

opó%nienie terminu z�o�enia pracy 

przez studenta, dziekan 

obowi!zany jest do wyznaczenia 

osoby, która przejmie obowi!zek 

kierowania prac!. Je#li zmiana 

taka nast!pi po 1 stycznia, 

okoliczno#$ ta mo�e stanowi$ 

przyczyn" przesuni"cia terminu 

z�o�enia pracy do 30 wrze#nia. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa#a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko$czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz%dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn&trznego systemu 

zapewniania jako'ci kszta$cenia 

4) Zarz%dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó(n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia studiów 

5) Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó"n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w'a%ciwy przepis) 

Potwierdzenie z�o�enia pracy 

dyplomowej i innych 

wymaganych dokumentów 

Najpó!niej: ostatni dzie" zaj#$ 

wyk�adowych w danym roku 

akademickim w trzecim roku studiów 

§ 39 pkt 4 regulaminu studiów w UKSW 

 

§ 40 pkt 2 regulaminu studiów w UKSW 

 

Zarz%dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW 

z dnia 9 listopada 2007r. (z pó!n. zm.) 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa'a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko�czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz!dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn#trznego systemu zapewniania 

jako%ci kszta'cenia 

4) Zarz!dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó"n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia studiów 

5) Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó"n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD*A 
INFORMACJI 

7. Wyznaczenie 

recenzenta pracy 

dyplomowej 

Dziekan Dziekan 

W doborze recenzenta pracy 

dyplomowej nale�y kierowa� si� 

kompetencjami posiadanymi 

w zakresie tematyki pracy 

dyplomowej. 

W przypadku przesuni�cia terminu 

z!o�enia pracy nast�puje 

odpowiednie przesuni�cie terminu 

wyznaczenia recenzenta. 

8. Przygotowanie recenzji 

pracy dyplomowej 

Promotor pracy 

dyplomowej 

 

Recenzent 

wyznaczony przez 

dziekana 

Promotor pracy dyplomowej 

 

Recenzent wyznaczony przez 

dziekana 

Recenzj� pracy dyplomowej nale�y 

wykona� w systemie APD zgodnie 

z podan" procedur". 

W przypadku przesuni�cia terminu 

z!o�enia pracy nast�puje 

odpowiednie przesuni�cie terminu 

przygotowania recenzji. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Dokument informuj"cy 

o wyznaczeniu recenzenta 

Najpó#niej: ostatni dzie$ zaj�� 

wyk!adowych w danym roku 

akademickim w trzecim roku studiów 

§ 42 pkt 1 regulaminu studiów w UKSW 

Wydruk komputerowy tre�ci 

recenzji wraz z podpisem 

recenzenta 

Najpó!niej: ostatni dzie" zaj#$ 

wyk%adowych w danym roku 

akademickim w trzecim roku studiów 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa�a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA ZE 
WSKAZANIEM *RÓD+A 

INFORMACJI 

9. Dopuszczenie do 

egzaminu dyplomowego 
Dziekan Dziekan 

Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu licencjackiego lub 

in&ynierskiego jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich 

przedmiotów i praktyk 

przewidzianych w programie 

kszta%cenia; 

2) uzyskanie w systemie 

akumulacji i przenoszenia 

osi�gni#$ studenta co najmniej 

180 ECTS (na studiach 

sze�ciosemestralnych) lub 210 

punktów ECTS (na studiach 

siedmiosemestralnych); 

3) uzyskanie oceny co najmniej 

dostatecznej z pracy licencjackiej 

lub in�ynierskiej, z zastrze�eniem 

postanowie! § 43 regulaminu 

studiów w UKSW. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Dokument stwierdzaj�cy 

dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego 

Przed terminem egzaminu 

dyplomowego 
§ 45 pkt 3 regulaminu studiów w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM *RÓD+A 
INFORMACJI 

10. Wyznaczenie komisji 

do przyj#cia egzaminu 

dyplomowego 

Dziekan Dziekan 

Egzamin licencjacki lub in�ynierski 

odbywa si� przed trzyosobow! 

komisj! powo"an! przez dziekana, 

w sk"ad której wchodz! 

przewodnicz!cy i dwaj cz"onkowie. 

Z urz�du egzaminowi 

przewodniczy: dziekan, 

prodziekan, dyrektor instytutu lub 

jego zast�pca albo upowa#niony 

przez dziekana nauczyciel 

akademicki maj!cy tytu" naukowy 

lub stopie$ naukowy, zatrudniony 

na wydziale. 

Je#eli program kszta"cenia 

przewiduje z"o#enie pracy 

dyplomowej, dziekan powo"uje do 

komisji promotora i recenzenta 

pracy lub innego egzaminatora. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Dokument stwierdzaj!cy 

wyznaczenie komisji do 

przyj�cia egzaminu 

dyplomowego 

Przed terminem egzaminu 

dyplomowego 
§ 45 pkt 5 regulaminu studiów w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ�CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM !RÓD"A 
INFORMACJI 

11. Egzamin dyplomowy 

Przewodnicz�cy 

komisji 

egzaminacyjnej 

Komisja egzaminacyjna 

 

Student 

Egzamin dyplomowy jest 

egzaminem ustnym i ma charakter 

zamkni!ty dla publiczno"ci. 

Na wniosek studenta lub 

promotora egzamin mo#e by$ 

egzaminem otwartym. 

Wniosek nale#y z%o#y$, sk%adaj�c 

prac! dyplomow�. Dziekan og%asza 

miejsce i termin otwartego 

egzaminu dyplomowego na tablicy 

og%osze& i stronie internetowej 

wydzia%u co najmniej na trzy dni 

przed planowanym terminem 

egzaminu. 

Uczestnicy egzaminu otwartego 

nieb!d�cy cz%onkami komisji nie 

mog� zadawa$ pyta& 

dyplomantowi oraz uczestniczy$ 

w obradach w cz!"ci niejawnej 

oceniaj�cej egzamin. 

Przy ocenie egzaminu stosuje si! 

oceny okre"lone w § 27 ust. 1 

regulaminu studiów UKSW. 

Szczegó%ow� procedur! przebiegu 

egzaminu dyplomowego okre"laj� 

poszczególne rady wydzia%ów. 

 
Projekt ,,Kwalifikacja jako�ci w Uniwersytecie� 

Nr POKL 04.01.01-00-155/11 

Projekt wspó�finansowany przez Uni! Europejsk" ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy$skiego Biuro Projektu:Domek nr 6 

w Warszawie  tel: 022 561 90 21 

ul. Dewajtis 5 www.kjwu.uksw.edu.pl 

01-815 Warszawa 

51 
 

Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa#a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko$czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz%dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn&trznego systemu 

zapewniania jako'ci kszta$cenia 

4) Zarz%dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia studiów 

5) Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó"n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w'a%ciwy przepis) 

Protokó� egzaminu 

dyplomowego 

Od 7 dni od 3 miesi�cy po z�o�eniu pracy 

dyplomowej 

§ 45 pkt 6 regulaminu studiów w UKSW 

 

§ 46 pkt 1-3 regulaminu studiów w UKSW 



 
Projekt ,,Kwalifikacja jako�ci w Uniwersytecie� 

Nr POKL 04.01.01-00-155/11 

Projekt wspó�finansowany przez Uni! Europejsk" ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy$skiego Biuro Projektu:Domek nr 6 

w Warszawie  tel: 022 561 90 21 

ul. Dewajtis 5 www.kjwu.uksw.edu.pl 

01-815 Warszawa 

52 
 

Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa$a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko�czenia 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz%dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn#trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta'cenia 

4) Zarz!dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó"n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia studiów 

5) Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó"n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

 ZE WSKAZANIEM 'RÓD*A 
INFORMACJI 

12. Egzamin dyplomowy � 

drugi termin 

Dziekan 
 

Komisja 

egzaminacyjna 

Dziekan 
 

Przewodnicz cy!komisji!

egzaminacyjnej 
 

Student 

jw. 

13. Obliczenie 

ostatecznego wyniku 

studiów 

Przewodnicz cy!

komisji 

egzaminacyjnej 

Cz"onkowie!komisji!

egzaminacyjnej 

Podstaw#!obliczenia!ostatecznego!

wyniku studiów!stanowi : 

1)!$rednia!z!toku!studiów,!liczona 

zgodnie!z!§!28!regulaminu studiów!

w UKSW; 

2) ocena egzaminu dyplomowego; 

3)!$rednia!z!ocen!pracy!

dyplomowej wystawionych przez 

promotora i recenzenta lub 

recenzentów. 

2.!Wynik!studiów!stanowi sum#: 

1)!½!$redniej!wymienionej!w!ust.!1!

pkt 1 regulaminu studiów 

w UKSW; 

2)!½!$redniej!ocen wymienionych 

w ust. 1 pkt 2 i 3 regulaminu 

studiów!w UKSW,!a!je%eli!z"o%enie!

pracy!licencjackiej!lub!in%ynierskiej!

nie jest, zgodnie z programem 

kszta"cenia, warunkiem 

uko&czenia!studiów!I!stopnia!z!

zastrze%eniem!postanowie&!§!43!� 

½!oceny wymienionej w ust. 1 pkt 

2 regulaminu studiów!w UKSW. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn�trznego systemu 
zapewniania jako!ci kszta"cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó$n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko%czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó$n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi�gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w"a!ciwy przepis) 

jw. 
Od 4 do14 tygodni po pierwszym 

terminie egzaminu dyplomowego 
§ 47 regulaminu studiów w UKSW 

Zapis w protokole egzaminu 

dyplomowego 

Bezpo!rednio po zako"czeniu egzaminu 

dyplomowego 

§ 49 ust. 1-2, 5 regulaminu studiów 

w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa"a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko%czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn�trznego systemu zapewniania 
jako!ci kszta"cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó$n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko%czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó$n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi�gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD*A 
INFORMACJI 

14. Sporz#dzenie 

protoko$u z przebiegu 

egzaminu dyplomowego 

Przewodnicz�cy 

komisji 

egzaminacyjnej 

Komisja egzaminacyjna 
Protokó! sporz�dza si" zgodnie 

z przyj"tym wzorem. 

15. Wystawienie dyplomu 

uko#czenia studiów 

i suplementu 

Kierownik dziekanatu 
Wyznaczony pracownik 

dziekanatu 

Dyplom i suplement wystawia si" 

zgodnie z przyj"tym wzorem. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1 � LICENCJAT (STUDIA I STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.)  w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Protokó! egzaminu 

dyplomowego 

Bezpo�rednio po zako#czeniu egzaminu 

dyplomowego 
§ 49 ust. 6 regulaminu studiów w UKSW 

Dyplom uko#czenia studiów 

i suplement 

30 dni od daty z!o%enia egzaminu 

dyplomowego 

§ 48 oraz § 49 ust. 3-4 regulaminu 

studiów w UKSW 

Zarz�dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW 

z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad 

wydawania suplementu do dyplomu 

uko#czenia studiów 

Zarz�dzenie Nr 52/2009 Rektora UKSW 

z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniaj�ce 

zarz�dzenie w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko#czenia 

studiów 

§ 5 Zarz�dzenia Nr 39/2007 Rektora 

UKSW z dnia 9 listopada 2007r. (z pó�n. 

zm.) 

Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 

20 marca 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia wzoru dyplomów 

uko�czenia studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa�a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM *RÓD+A 
INFORMACJI 

1. Ustalenie tematu pracy 

dyplomowej 

Osoba prowadz�ca 

seminarium, na 

którym ma by$ pisana 

praca dyplomowa 

Student i osoba prowadz�ca 

seminarium, na którym ma 

by$ pisana praca dyplomowa 

Temat powinien zosta$ ustalony 

w ramach seminarium, na którym 

b�dzie pisana praca dyplomowa, 

oraz podczas konsultacji mi�dzy 

studentem a osob� prowadz�c� 

seminarium. 

Przy ustaleniu tematu powinny 

by� brane pod uwag� 

zainteresowania studenta, a tak!e 

mo!liwo"ci wykonania danej 

pracy. 

2. Opinia na temat 

proponowanego tematu 

pracy dyplomowej 

Dyrektor instytutu 

Rada instytutu (rada 

wydzia#u) 

Zgodnie z zarz$dzeniem 

Dziekana 

Zg#oszenie tematu pracy 

dyplomowej na posiedzeniu rady 

instytutu (rady wydzia#u) przez 

osob� prowadz$c$ seminarium, na 

którym ma by� pisana praca, 

ewentualna dyskusja i opinia 

wyra!ona przez cz#onków rady  

3. Zatwierdzenie tematu 

pracy dyplomowej 

i promotora pracy 

dyplomowej 

Dziekan Rada wydzia#u Do decyzji rady wydzia#u 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Nie dotyczy 

Najpó%niej: ostatni dzie& zaj�� w roku 

akademickim poprzedzaj$cym rok 

zako&czenia studiów 

§ 41 ust. 3 i § 43 Regulaminu studiów 

w UKSW 

Opinia rady instytutu (rady 

wydzia u)!w!sprawie!

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej zawarta 

w protokole z posiedzenia 

rady instytutu 

(rady!wydzia u) 

 

Najpó"niej:!ostatni!dzie#!zaj$%!w!roku!

akademickim!poprzedzaj&cym!rok!

zako#czenia!studiów 

Zgodnie!z!zarz&dzeniem!Dziekana 

Zatwierdzenie 

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej!powinno!zosta%!

zawarte w protokole z 

posiedzenia rady wydzia u. 

Uchwa a!rady!wydzia u!w!

sprawie zatwierdzenia 

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej 

Najpó"niej:!ostatni!dzie#!zaj$%!w!roku!

akademickim!poprzedzaj&cym!rok!

zako#czenia!studiów 

§ 41 ust. 3 regulaminu studiów!w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa�a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM *RÓD+A 
INFORMACJI 

4. Przygotowanie pracy 

dyplomowej 
Student Student 

Indywidualna praca studenta w 

porozumieniu z osob� prowadz�c� 

seminarium, na którym pisana jest 

praca dyplomowa. 

Prac! magistersk� student 

wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego 

maj�cego tytu" naukowy lub 

stopie# naukowy doktora 

habilitowanego. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach rada 

wydzia"u mo$e upowa$ni% do 

kierowania praca magistersk� 

nauczyciela akademickiego lub 

specjalist! spoza wydzia"u, 

maj�cych stopie# naukowy 

doktora. 

5. Ewentualne 

sprawdzenie pracy 

dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym 

Osoba wyznaczona 

przez dziekana 
Dziekan 

O sprawdzeniu danej pracy 

dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym mog� 

zdecydowa% dziekan lub 

promotor. 

Szczegó"owe zasady sprawdzania 

pracy dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym okre&la w"a&ciwa 

procedura ustalona przez rad! 

wydzia"u. 

W przypadku stwierdzenia 

plagiatu nale$y przej&% do 

odpowiedniej procedury 

post!powania. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Plik elektroniczny w formacie 

PDF z tre&ci� pracy 

dyplomowej oraz wydruk 

komputerowy 

Najpó'niej: ostatni dzie# zaj!% w danym 

roku akademickim w drugim lub pi�tym 

roku studiów 

§ 41 ust. 1 regulaminu studiów w UKSW 

Wydruk z podsumowaniem 

dotycz!cym wyniku 

sprawdzenia pracy z systemu 

antyplagiatowego 

Po przygotowaniu pracy i przed jej 

z"o#eniem 

§ 13 Zarz!dzenia Nr 84/2012 Rektora 

UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r.  

w sprawie wewn%trznego systemu 

zapewniania jako%ci kszta"cenia 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa�a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM *RÓD+A 
INFORMACJI 

6. Z"o#enie pracy 

dyplomowej i innych 

wymaganych dokumentów 

Student Student 

Szczegó�ow� procedur� z�o�enia 

pracy w systemie APD okre!la 

w�a!ciwa instrukcja. 

Dziekan, na wniosek kieruj�cego 

prac� lub na wniosek studenta, 

mo�e przesun�" termin z�o�enia 

pracy dyplomowej w razie 

d�ugotrwa�ej choroby studenta lub 

z innych wa�nych przyczyn. Termin 

z�o�enia pracy nie mo�e by" 

przesuni�ty na pó#niej ni� do 30 

wrze!nia ostatniego roku studiów. 

W razie d�u�szej nieobecno!ci 

kieruj�cego prac� dyplomow�, 

która mog�a wp�yn�" na 

opó#nienie terminu z�o�enia pracy 

przez studenta, dziekan 

obowi�zany jest do wyznaczenia 

osoby, która przejmie obowi�zek 

kierowania prac�. Je!li zmiana 

taka nast�pi po 1 stycznia, 

okoliczno!" ta mo�e stanowi" 

przyczyn� przesuni�cia terminu 

z�o�enia pracy do 30 wrze!nia. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Potwierdzenie z�o�enia pracy 

dyplomowej i innych 

wymaganych dokumentów 

Najpó#niej: ostatni dzie$ zaj�" 

wyk�adowych w danym roku 

akademickim w drugim lub pi�tym roku 

studiów 

§ 39 ust. 4 regulaminu studiów w UKSW 

§ 40 ust. 2 regulamin studiów w UKSW 

Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW 

z dnia 9 listopada 2007r. (z pó#n. zm.) 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa�a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM *RÓD+A 
INFORMACJI 

7. Wyznaczenie 

recenzenta pracy 

dyplomowej 

Dziekan Dziekan 

W doborze recenzenta pracy 

dyplomowej nale#y kierowa$ si% 

kompetencjami posiadanymi 

w zakresie tematyki pracy 

dyplomowej. 

W przypadku przesuni%cia terminu 

z&o#enia pracy nast%puje 

odpowiednie przesuni%cie terminu 

wyznaczenia recenzenta. 

8. Przygotowanie recenzji 

pracy dyplomowej 

Promotor pracy 

dyplomowej 

 

Recenzent 

wyznaczony przez 

dziekana 

Promotor pracy dyplomowej 

 

Recenzent wyznaczony przez 

dziekana 

Recenzj% pracy dyplomowej nale#y 

wykona$ w systemie APD zgodnie 

z podan� procedur�. 

W przypadku przesuni�cia terminu 

z&o#enia pracy nast%puje 

odpowiednie przesuni%cie terminu 

przygotowania recenzji. 

9. Dopuszczenie do 

egzaminu magisterskiego 
Dziekan Dziekan 

Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu magisterskiego jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich 

przedmiotów i praktyk 

przewidzianych w programie 

kszta&cenia; 

2) uzyskanie w systemie 

akumulacji i przenoszenia 

osi�gni%$ studenta co najmniej 

120 punktów ECTS na studiach II 

stopnia albo uzyskanie w tym 

systemie co najmniej 300 punktów 

ECTS na jednolitych studiach 

magisterskich; 

3) uzyskanie oceny co najmniej 

dostatecznej z pracy magisterskiej. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Dokument informuj�cy 

o wyznaczeniu recenzenta 

Najpó%niej: ostatni dzie& zaj#$ 

wyk"adowych w danym roku 

akademickim w drugim lub pi�tym roku 

studiów 

§ 42 ust. 1 regulaminu studiów w UKSW 

Wydruk komputerowy tre!ci 

recenzji wraz z podpisem 

recenzenta 

Najpó"niej: ostatni dzie# zaj$% 

wyk&adowych w danym roku 

akademickim w drugim lub pi'tym roku 

studiów 

§ 42 ust. 1 regulaminu studiów w UKSW 

Dokument stwierdzaj'cy 

dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego 

Przed terminem egzaminu 

dyplomowego 
§ 45 ust. 2 regulaminu studiów w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 

jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM *RÓD+A 
INFORMACJI 

10. Wyznaczenie komisji 

do przyj�cia egzaminu 

magisterskiego 

Dziekan Dziekan 

Egzamin magisterski odbywa si� 

przed trzyosobow! komisj! 

powo"an! przez dziekana, w sk"ad 

której wchodz!: przewodnicz!cy, 

promotor i recenzent lub inny 

egzaminator. 

Z urz�du egzaminowi 

przewodnicz! dziekan, prodziekan, 

dyrektor instytutu lub jego 

zast�pca albo upowa#niony przez 

dziekana nauczyciel akademicki 

maj!cy tytu" naukowy lub stopie$ 

naukowy doktora habilitowanego, 

zatrudniony na wydziale. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Dokument stwierdzaj!cy 

wyznaczenie komisji do 

przyj�cia egzaminu 

dyplomowego 

Przed terminem egzaminu 

dyplomowego 
§ 45 ust. 4 regulaminu studiów w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko"czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko"czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ'CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM !RÓD"A 
INFORMACJI 

11. Egzamin dyplomowy 

Przewodnicz�cy 

komisji 

egzaminacyjnej 

Komisja egzaminacyjna 

 

Student 

Egzamin dyplomowy jest 

egzaminem ustnym i ma charakter 

zamkni!ty dla publiczno"ci. 

Na wniosek studenta lub 

promotora egzamin mo#e by$ 

egzaminem otwartym. 

Wniosek nale#y z%o#y$, sk%adaj�c 

prac! dyplomow�. 

Dziekan og%asza miejsce i termin 

otwartego egzaminu 

dyplomowego na tablicy og%osze& 

i stronie internetowej wydzia%u co 

najmniej na trzy dni przed 

planowanym terminem egzaminu. 

Uczestnicy egzaminu otwartego 

nieb!d�cy cz%onkami komisji nie 

mog� zadawa$ pyta& 

dyplomantowi oraz uczestniczy$ 

w obradach w cz!"ci niejawnej 

oceniaj�cej egzamin. 

Egzamin ex universa na 

kierunkach, na których przewiduje 

go program kszta%cenia, jest 

elementem sk%adowym egzaminu 

magisterskiego. 

Przy ocenie egzaminu stosuje si! 

oceny okre"lone w § 27 ust. 1 

regulaminu studiów w UKSW 

Szczegó%ow� procedur! przebiegu 

egzaminu dyplomowego okre"laj� 

poszczególne Rady Wydzia%ów. 

(uchwa%a rady wydzia%u w sprawie 

szczegó%owej procedury przebiegu 

egzaminu dyplomowego) 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa#a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko$czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz%dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn&trznego systemu 

zapewniania jako'ci kszta$cenia 

4) Zarz%dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko!czenia studiów 

5) Zarz%dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w'a%ciwy przepis) 

Protokó� egzaminu 

dyplomowego 

Od 7 dni od 3 miesi�cy po z�o�eniu pracy 

dyplomowej 

§ 45 ust. 6 regulaminu studiów w UKSW 

§ 46 ust. 1-3 regulaminu studiów 

w UKSW  
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa$a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko!czenia 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn#trznego systemu zapewniania 
jako%ci kszta$cenia 

4) Zarz"dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko!czenia studiów 

5) Zarz"dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD*A 
INFORMACJI 

12. Egzamin dyplomowy � 

drugi termin 

Dziekan 

 

Przewodnicz�cy 

komisji 

egzaminacyjnej 

Dziekan 

 

Komisja egzaminacyjna 

jw. 

13. Obliczenie 

ostatecznego wyniku 

studiów 

Przewodnicz cy!

komisji 

egzaminacyjnej 

Cz"onkowie!komisji!

egzaminacyjnej 

Podstaw#!obliczenia!ostatecznego!

wyniku!studiów!stanowi : 

1)!$rednia!z!toku!studiów,!liczona!

zgodnie!z!§ 28 Regulaminu 

studiów!w UKSW; 

2) ocena egzaminu dyplomowego; 

3)!$rednia!z!ocen!pracy!

dyplomowej wystawionych przez 

promotora i recenzenta lub 

recenzentów. 

2.!Wynik!studiów!stanowi!sum#: 

1)!½!$redniej!wymienionej!w!ust.!1!

pkt 1 regulaminu studiów!w 

UKSW; 

2)!½!$redniej!ocen!wymienionych 

w ust. 1 pkt 2 i 3 regulaminu 

studiów!w UKSW,!a!je%eli!z"o%enie!

pracy!licencjackiej!lub!in%ynierskiej!

nie jest, zgodnie z programem 

kszta"cenia,!warunkiem!

uko&czenia!studiów!I!stopnia 

z!zastrze%eniem!postanowie&!§!43!

regulaminu studiów!w UKSW � ½!

oceny wymienionej w ust. 1 pkt 2. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia studiów 

5) Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó"n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w$a%ciwy przepis) 

jw. 
Od 4 do14 tygodni po pierwszym 

terminie egzaminu dyplomowego 
§ 47 regulaminu studiów w UKSW 

Zapis w protokole egzaminu 

dyplomowego 

Bezpo!rednio po zako"czeniu egzaminu 

dyplomowego 

§ 49 ust. 1-2, 5 regulaminu studiów 

w UKSW 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów!w UKSW 

2) Uchwa$a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów uko�czenia 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz!dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn#trznego systemu zapewniania 
jako%ci!kszta$cenia 

4) Zarz!dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó"n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia studiów 

5) Zarz!dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó"n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi#gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD*A 
INFORMACJI 

14. Sporz$dzenie 

protoko%u z przebiegu 

egzaminu dyplomowego 

Przewodnicz�cy 

komisji 

egzaminacyjnej 

Komisja egzaminacyjna 
Protokó! sporz�dza si" zgodnie 

z przyj"tym wzorem. 

15. Wystawienie dyplomu 

uko#czenia studiów 

i suplementu 

Kierownik dziekanatu Pracownik dziekanatu 
Dyplom i suplement wystawia si" 

zgodnie z przyj"tym wzorem. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 2 � MAGISTERIUM ( STUDIA II STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Regulamin studiów w UKSW 

2) Uchwa!a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów 
uko"czenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

3) Zarz#dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu 
zapewniania jako%ci kszta!cenia 

4) Zarz#dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. (z pó�n. zm.) w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko&czenia studiów 

5) Zarz#dzenie Nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó�n. zm.) w sprawie prowadzenia ksi$gi 
dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a%ciwy przepis) 

Protokó! egzaminu 

dyplomowego 

Bezpo�rednio po zako#czeniu egzaminu 

dyplomowego 
§ 49 ust. 6 regulaminu studiów w UKSW 

Dyplom uko#czenia studiów 

i suplement 

30 dni od daty z!o%enia egzaminu 

dyplomowego 

§ 48 oraz § 49 ust. 3-4 regulaminu 

studiów w UKSW 

Zarz�dzenie Nr 33/2009 Rektora UKSW 

z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad 

wydawania suplementu do dyplomu 

uko�czenia studiów 

Zarz!dzenie Nr 52/2009 Rektora UKSW 

z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniaj!ce 

zarz!dzenie w sprawie zasad wydawania 

suplementu do dyplomu uko�czenia 

studiów 

§ 5 zarz!dzenia Nr 39/2007 Rektora 

UKSW z dnia 9 listopada 2007 r. (z pó#n. 

zm.) 

Uchwa#a Nr 38/2013 Senatu UKSW z dnia 

20 marca 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia wzoru dyplomów 

uko�czenia studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich 

 



 
Projekt ,,Kwalifikacja jako�ci w Uniwersytecie� 

Nr POKL 04.01.01-00-155/11 

Projekt wspó�finansowany przez Uni! Europejsk" ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy$skiego Biuro Projektu:Domek nr 6 

w Warszawie  tel: 022 561 90 21 

ul. Dewajtis 5 www.kjwu.uksw.edu.pl 

01-815 Warszawa 

72 
 

Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków przeprowadzania 
czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu o nadanie tytu$u 
profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu zapewniania 

jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD(A 
INFORMACJI 

1. Ustalenie tematu pracy 

dyplomowej 

Osoba ubiegaj'ca si$ 

o nadanie stopnia 

doktora 

Osoba ubiegaj'ca si$ 

o nadanie stopnia doktora 

 

Promotor (mo%liwy jest tak%e 

udzia# promotora 

pomocniczego) 

Temat powinien zosta� ustalony 

w ramach seminarium 

doktoranckiego, na którym b%dzie 

pisana praca dyplomowa, oraz 

podczas konsultacji mi%dzy 

studentem a osob! prowadz!c! 

seminarium. 

2. Opinia na temat 

proponowanego tematu 

pracy dyplomowej 

Dyrektor instytutu Rada instytutu 

Szczegó�owy tryb prezentacji 

i oceny proponowanego tematu 

pracy dyplomowej ustala rada 

wydzia�u. 

3. Przedstawienie wniosku 

o wszcz�cie przewodu 

doktorskiego wraz 

z wymaganymi 

dokumentami 

Osoba ubiegaj"ca si! 

o nadanie stopnia 

doktora 

Osoba ubiegaj"ca si! 

o nadanie stopnia doktora 
Z�o#enie wniosku do rady wydzia�u 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków 
przeprowadzania czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu 

o nadanie tytu$u profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu 

zapewniania jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w$a#ciwy przepis) 

Nie dotyczy. 
Przed zatwierdzeniem tematu pracy 

dyplomowej 

Uchwa�a rady wydzia�u okre$laj"ca 

program prowadzonych studiów 

doktoranckich wraz z tre$ci" programu 

studiów 

 

Uchwa�a rady wydzia�u w sprawie 

okre$lenia programu prowadzonych na 

kierunku studiów doktoranckich 

Dyskusja i opinia na temat 

proponowanego tematu pracy 

dyplomowej powinna zosta% 

zawarta w protokole 

z posiedzenia rady instytutu 

lub innym protokole 

dotycz�cym opinii na temat 

proponowanego tematu 

pracy. 

Przed zatwierdzeniem tematu pracy 

dyplomowej 

Uchwa�a rady wydzia�u okre$laj"ca 

program prowadzonych studiów 

doktoranckich wraz z tre$ci" programu 

studiów 

 

Uchwa�a rady wydzia�u w sprawie 

okre$lenia programu prowadzonych na 

kierunku studiów doktoranckich 

Dokument zawieraj"cy 

wniosek o wszcz!cie 

przewodu doktorskiego wraz 

z innymi wymaganymi 

dokumentami 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

instytutu w sprawie tematu pracy 

dyplomowej 

§ 1 ust. 1-4 rozporz�dzenia MNiSW 

z dnia 22 wrze!nia 2011 r. w sprawie 

szczegó&owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno!ci 

w przewodach doktorskich 

 



 
Projekt ,,Kwalifikacja jako�ci w Uniwersytecie� 

Nr POKL 04.01.01-00-155/11 

Projekt wspó�finansowany przez Uni! Europejsk" ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszy$skiego Biuro Projektu:Domek nr 6 

w Warszawie  tel: 022 561 90 21 

ul. Dewajtis 5 www.kjwu.uksw.edu.pl 

01-815 Warszawa 

74 
 

Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków przeprowadzania 
czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu o nadanie tytu$u 
profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu zapewniania 

jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD(A 
INFORMACJI 

4. Wszcz#cie przewodu 

doktorskiego, 

zatwierdzenie tematu 

pracy dyplomowej 

i zatwierdzenie promotora 

pracy dyplomowej oraz 

ewentualnie promotora 

pomocniczego 

Dziekan Rada wydzia"u 

Warunkiem wszcz#cia przewodu 

doktorskiego jest posiadanie 

wydanej lub przyj#tej do druku 

publikacji naukowej w formie 

ksi�$ki, spójnego tematycznie 

zbioru rozdzia"ów w [ró$nych] 

ksi�$kach lub co najmniej jednej 

publikacji naukowej 

w recenzowanym czasopi!mie 

naukowym o zasi#gu co najmniej 

krajowym, okre!lonym przez 

ministra w�a�ciwego do spraw 

nauki na podstawie przepisów 

dotycz!cych finansowania nauki 

lub w recenzowanym 

sprawozdaniu z mi"dzynarodowej 

konferencji naukowej lub 

publiczna prezentacja dzie�a 

artystycznego. 

5. Wyznaczenie sk�adu 

komisji egzaminacyjnych 
Dziekan Rada wydzia�u Uchwa�a rady wydzia�u 

6. Wyznaczenie terminu 

egzaminów doktorskich 
Dziekan 

Dziekan w porozumieniu 

z cz�onkami komisji 

egzaminacyjnych 

Ustalenie terminu dogodnego dla 

wszystkich zainteresowanych 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków 
przeprowadzania czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu 

o nadanie tytu$u profesora (Dz.U. Nr 204 poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu 
zapewniania jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w$a#ciwy przepis) 

Dokument zawieraj!cy tre�# 

uchwa�y rady wydzia�u. 

Uchwa�a rady wydzia�u 

w sprawie wszcz"cia 

przewodu doktorskiego 

Po przedstawieniu wniosku o wszcz"cie 

przewodu doktorskiego i stwierdzeniu 

jego formalnej poprawno�ci 

 

Art. 11 ust. 1-2, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 

20 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

 

§ 2 ust. 1 rozporz dzenia MNiSW 

z!dnia!22!wrze"nia!2011!r. w sprawie 

szczegó#owego!trybu!i!warunków!

przeprowadzania!czynno"ci 

w przewodach doktorskich 

Dokument!zawieraj cy!tre"$!

uchwa#y!rady!wydzia#u. 

Uchwa#a!rady!wydzia#u 

w!sprawie!wyznaczenia!sk#adu!

komisji egzaminacyjnych 

w przewodzie doktorskim 

Przed!przyj%ciem pracy dyplomowej 

§!3!ust.!1!pkt 1 lit. a-c rozporz dzenia 

MNiSW!z!dnia!22!wrze"nia!2011!r.! 

 sprawie!szczegó#owego!trybu 

i!warunków!przeprowadzania!czynno"ci 

w przewodach doktorskich 

Dokument!stwierdzaj cy!

wyznaczenie terminu 

egzaminów!doktorskich. 

Decyzja dziekana w sprawie 

wyznaczenia terminu 

egzaminów!doktorskich 

Przed!przyj%ciem!pracy!dyplomowej 

§ 3 ust. 1-2 rozporz dzenia MNiSW 

z!dnia!22!wrze"nia!2011!r.!w!sprawie!

szczegó#owego!trybu!i!warunków!

przeprowadzania!czynno"ci 

w przewodach doktorskich 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków przeprowadzania 
czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu o nadanie tytu$u 
profesora (Dz.U. Nr 204 ,poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu zapewniania 

jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD(A 
INFORMACJI 

7. Egzaminy doktorskie 

Przewodnicz�cy 

komisji 

egzaminacyjnych 

Komisja egzaminacyjna 

Przebieg egzaminów doktorskich 

okre!la uchwa&a rady wydzia&u. 

 

8. Przygotowanie pracy 

dyplomowej w formie 

dopuszczonej przez 

ustaw# 

Osoba ubiegaj�ca si# 

o nadanie stopnia 

doktora 

Osoba ubiegaj�ca si# 

o nadanie stopnia doktora 

Przygotowanie pracy dyplomowej 

w formie dopuszczonej przez 

ustaw# odbywa si# w ramach 

indywidualnej pracy studenta 

w porozumieniu z promotorem. 

9. Przed"o$enie 

promotorowi pracy 

dyplomowej wraz ze 

streszczeniem 

Osoba ubiegaj�ca si# 

o nadanie stopnia 

doktora 

Osoba ubiegaj�ca si# 

o nadanie stopnia doktora 

Przekazanie promotorowi pracy 

dyplomowej wraz ze 

streszczeniem. 

10. Ewentualne 

sprawdzenie pracy 

dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym 

Dziekan 
Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

O sprawdzeniu danej pracy 

dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym mog� 

zdecydowa% dziekan lub 

promotor. 

Szczegó&owe zasady sprawdzania 

pracy dyplomowej w systemie 

antyplagiatowym okre!la w�a!ciwa 

procedura ustalona przez rad# 

wydzia�u. 

W przypadku stwierdzenia 

plagiatu nale$y przej!% do 

odpowiedniej procedury 

post#powania. 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków 
przeprowadzania czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu 

o nadanie tytu$u profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu 
zapewniania jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a�ciwy przepis) 

Protoko�y egzaminów 

doktorskich 
Wyznaczony termin 

Art. 12 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym 

§ 4 ust. 3-6 rozporz!dzenia MNiSW 

z dnia 22 wrze"nia 2011 r. w sprawie 

szczegó�owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno"ci 

w przewodach doktorskich 

Wydruk pracy dyplomowej 

w formie dozwolonej przez 

ustaw# oraz w formie pliku 

PDF 

Przed przed�o$eniem pracy dyplomowej 

Art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

Pisemne potwierdzenie przez 

promotora otrzymania pracy 

dyplomowej wraz ze 

streszczeniem 

Po przygotowaniu pracy dyplomowej 

§ 5 ust. 1 rozporz!dzenia MNiSW z dnia 

22 wrze"nia 2011 r. w sprawie 

szczegó�owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno"ci 

w przewodach doktorskich 

Wydruk z podsumowaniem 

dotycz!cym wyniku 

sprawdzenia pracy z systemu 

antyplagiatowego 

Po przed�o$eniu pracy dyplomowej 

promotorowi i przed jej przyj#ciem 

§ 13 zarz!dzenia Nr 84/2012 Rektora 

UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r.  

 sprawie wewn#trznego systemu 

zapewniania jako"ci kszta�cenia 

Uchwa�a rady wydzia�u okre"laj!ca 

program prowadzonych studiów 

doktoranckich wraz z tre"ci! programu 

studiów 

(uchwa�a rady wydzia�u w sprawie 

okre"lenia programu studiów 

doktoranckich na kierunku�) 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó�n. zm.) 

2) Rozporz!dzenie MNiSW z dnia 22 wrze�nia 2011 r. w sprawie szczegó�owego trybu i warunków przeprowadzania 
czynno�ci w przewodach doktorskich, w post$powaniu habilitacyjnym oraz w post$powaniu o nadanie tytu�u 
profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa�a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz!dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn$trznego systemu zapewniania 

jako�ci kszta�cenia 

6) Uchwa�a rady wydzia�u okre�laj!ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre�ci! programu 
studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ%CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM &RÓD'A 
INFORMACJI 

11. Przedstawienie 

dziekanowi pracy 

dyplomowej wraz 

z pisemn� opini� 

Promotor Promotor 

Przekazanie pracy dyplomowej 

oraz pisemnej opinii na jej temat 

dziekanowi 

12. Wyznaczenie 

recenzentów pracy 

dyplomowej i przekazanie 

im tekstu pracy 

dyplomowej 

Dziekan 
Rada wydzia!u na wniosek 

dziekana 
Uchwa!a rady wydzia!u 

13. Umieszczenie recenzji 

na stronie UKSW lub 

jednostki organizacyjnej 

Dziekan 
Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

Umieszczenie recenzji w formie 

pliku PDF w odpowiednim miejscu 

na stronie WWW wydzia!u 

14. Przekazanie recenzji 

w formie elektronicznej do 

Centralnej Komisji 

Dziekan 
Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

Przekazanie recenzji poczt� 

elektroniczn� do Centralnej 

Komisji 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków 
przeprowadzania czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu o 
nadanie tytu$u profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu 
zapewniania jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 

studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w$a#ciwy przepis) 

Pisemne potwierdzenie 

dziekana o otrzymaniu pracy 

dyplomowej i opinii 

promotora 

Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej 

przez promotora, nie pó�niej ni� do 30 

wrze!nia ostatniego roku studiów 

doktoranckich 

§ 5 ust. 2-3 rozporz�dzenia MNiSW z dnia 

22 wrze!nia 2011 r. w sprawie 

szczegó#owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno!ci 

w przewodach doktorskich 

Dokument zawieraj"cy tre!$ 

uchwa#y rady wydzia#u. 

Uchwa#a rady wydzia#u 

w sprawie wyznaczenia 

recenzentów pracy doktorskiej 

Po przekazaniu pracy dyplomowej oraz 

pisemnej opinii na jej temat dziekanowi 

Art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 20 ust. 5, 8 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

§ 6 ust. 1-6 rozporz"dzenia MNiSW z dnia 

22 wrze!nia 2011 r. w sprawie 

szczegó#owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno!ci 

w przewodach doktorskich 

Nie dotyczy. W dniu otrzymania recenzji 

Art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

Potwierdzenie przekazania 

w postaci wydruku listu 

elektronicznego 

informuj"cego o przekazaniu 

recenzji 

Niezw#ocznie po otrzymaniu wszystkich 

recenzji 

Art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

§ 6 ust. 7-8 rozporz"dzenia MNiSW z dnia 

22 wrze!nia 2011 r. w sprawie 

szczegó#owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno!ci 

w przewodach doktorskich  
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków przeprowadzania 
czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu o nadanie tytu$u 
profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu zapewniania 

jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD(A 
INFORMACJI 

15. Przyj�cie pracy 

dyplomowej 

i dopuszczenie do jej 

publicznej obrony 

Dziekan Rada wydzia!u Uchwa!a rady wydzia!u 

16. Umieszczeni 

streszczenia pracy 

dyplomowej na stronie 

UKSW lub jednostki 

organizacyjnej 

Dziekan 
Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

Umieszczenie pracy dyplomowe 

w formie pliku PDF 

w odpowiednim miejscu na 

stronie WWW wydzia!u 

17. Wyznaczenie terminu 

publicznej obrony pracy 

dyplomowej 

Dziekan Rada wydzia!u 

Uchwa!a rady wydzia!u w sprawie 

wyznaczenia terminu publicznej 

obrony pracy dyplomowej 

18. Wyznaczenie komisji 

do przeprowadzenia 

publicznej obrony pracy 

dyplomowej 

Dziekan Rada wydzia!u 

Uchwa!a rady wydzia!u w sprawie 

wyznaczenia komisji do 

przeprowadzenia publicznej 

obrony pracy dyplomowej 

19. Zawiadomienie 

o terminie i miejscu 

publicznej obrony pracy 

dyplomowej 

Dziekan 
Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

Przekazanie zawiadomienia 

wszystkim osobom 

zainteresowanym oraz 

umieszczenie go na stronie WWW 

wydzia!u 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków 
przeprowadzania czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu 

o nadanie tytu$u profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa!a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn#trznego systemu 

zapewniania jako$ci kszta!cenia 

6) Uchwa!a rady wydzia!u okre$laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre$ci" programu 

studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w!a$ciwy przepis) 

Dokument zawieraj�cy tre�� 

uchwa!y rady wydzia!u. 

Uchwa!a rady wydzia!u 

w sprawie przyj"cia rozprawy 

doktorskiej i dopuszczenia jej 

do publicznej obrony 

Po otrzymaniu wszystkich recenzji pracy 

dyplomowej oraz zapoznaniu si" z prac� 

dyplomow�, recenzjami i opini� 

promotora 

Art. 13 ust. 1-6, art. 14 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule 

naukowym  

§ 7 ust. 1 rozporz�dzenia MNiSW z dnia 

22 wrze�nia 2011 r. w sprawie 

szczegó!owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno�ci 

w przewodach doktorskich 

Nie dotyczy. 

W dniu podj"cia uchwa!y o przyj"ciu 

pracy dyplomowej i dopuszczeniu do jej 

publicznej obrony 

Art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym  

Dokument zawieraj�cy tre�� 

uchwa!y rady wydzia!u. 

Uchwa!a rady wydzia!u 

w sprawie wyznaczenia 

terminu publicznej obrony 

pracy dyplomowej 

Po przyj"ciu pracy dyplomowej 

i dopuszczeniu jej do publicznej obrony 

przez rad" wydzia!u 

Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

Dokument zawieraj�cy tre�� 

uchwa!y rady wydzia!u 

Po przyj"ciu pracy dyplomowe 

i dopuszczeniu jej do publicznej obrony 

przez rad" wydzia!u 

Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

Nie dotyczy. 
Najpó#niej 10 dni przed terminem 

obrony pracy dyplomowej 

§ 7 ust. 3 rozporz�dzenia MNiSW z dnia 

22 wrze�nia 2011 r. w sprawie 

szczegó!owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno�ci 

w przewodach doktorskich 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków przeprowadzania 
czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu o nadanie tytu$u 
profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu zapewniania 

jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD(A 
INFORMACJI 

20. Publiczna obrona pracy 

dyplomowej 

Dziekan lub 

przewodnicz�cy 

komisji 

Rada wydzia!u lub 

wyznaczona komisja do 

przeprowadzenia publicznej 

obrony pracy dyplomowej 

Przebieg publicznej obrony pracy 

dyplomowej okre"laj� stosowne 

przepisy. 

21. Przyj#cie publicznej 

obrony pracy dyplomowej 

Dziekan lub 

przewodnicz�cy 

komisji 

Rada wydzia!u lub 

wyznaczona komisja do 

przeprowadzenia publicznej 

obrony pracy dyplomowej 

Uchwa!a rady wydzia!u 
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Za��cznik do zarz�dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków 
przeprowadzania czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu 

o nadanie tytu$u profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu 
zapewniania jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

*w$a#ciwy przepis) 

Protokó! przebiegu publicznej 

obrony pracy dyplomowej 
Wyznaczony termin 

Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

 

§ 3 ust. 1 pkt 2, § 8 ust. 1-2 

rozporz dzenia MNiSW z dnia 22 

wrze!nia"2011"r."w"sprawie"

szczegó#owego"trybu"i"warunków"

przeprowadzania"czynno!ci 

w przewodach doktorskich 

Dokument"zawieraj cy"tre!$"

uchwa#y"Rady"Wydzia#u. 

Uchwa#a"rady"wydzia#u"w"

sprawie"przyj%cia"publicznej"

obrony pracy doktorskiej. 

Podczas publicznej obrony pracy 

dyplomowej 

Art. 14 ust. 1 pkt 4, ust. 5 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym 

§ 3 ust. 1 pkt 2, § 10 rozporz dzenia 

MNiSW"z"dnia"22"wrze!nia"2011"r. 

w"sprawie"szczegó#owego"trybu"i"

warunków"przeprowadzania"czynno!ci 

w przewodach doktorskich 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków przeprowadzania 
czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu o nadanie tytu$u 
profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu zapewniania 

jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

ZADANIE 
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY 
PODMIOT WYKONUJ&CY 

SPOSÓB WYKONANIA 

ZE WSKAZANIEM 'RÓD(A 
INFORMACJI 

22. Nadanie stopnia 

doktora 
Dziekan Rada wydzia�u Uchwa�a rady wydzia�u 

23. Zawiadomienie o 

nadaniu stopnia doktora 
Dziekan 

Osoba wyznaczona przez 

dziekana 

Przekazanie zawiadomienia 

o nadaniu stopnia doktora do 

Centralnej Komisji przez system 

POL-on 

24. Wystawienie dyplomu Kierownik dziekanatu Pracownik dziekanatu 
Sporz!dzenie dyplomu zgodnie 

z wzorem 

25. Wydanie dyplomu Kierownik dziekanatu 
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Za!"cznik do zarz"dzenia 

nr 52/2013 Rektora UKSW 

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA 3 � DOKTORAT (STUDIA III STOPNIA) 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t.j. Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pó!n. zm.) 
2) Rozporz"dzenie MNiSW z dnia 22 wrze#nia 2011 r. w sprawie szczegó$owego trybu i warunków 
przeprowadzania czynno#ci w przewodach doktorskich, w post%powaniu habilitacyjnym oraz w post%powaniu 

o nadanie tytu$u profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) 

3) Regulamin studiów doktoranckich UKSW 

4) Uchwa$a Nr 39/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora 

habilitowanego 

5) Zarz"dzenie Nr 84/2012 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wewn%trznego systemu 
zapewniania jako#ci kszta$cenia 

6) Uchwa$a rady wydzia$u okre#laj"ca program prowadzonych studiów doktoranckich wraz z tre#ci" programu 
studiów 

DOKUMENTACJA TERMIN 
PODSTAWA PRAWNA 

(w�a�ciwy przepis) 

Dokument zawieraj�cy tre�� 

uchwa!y rady wydzia!u. 

Uchwa!a rady wydzia!u 

w sprawie nadania stopnia 

doktora 

Po zako�czeniu publicznej obrony pracy 

dyplomowej 

Art. 12 ust. 1 pkt 1-4, art. 14, ust. 1 pkt 5, 

art. 15 ust. 1-5 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym 

§ 10 rozporz�dzenia MNiSW z dnia 22 

wrze�nia 2011 r. w sprawie 

szczegó!owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno�ci 

w przewodach doktorskich 

Dokument informuj�cy 

o nadaniu stopnia doktora 

zgodnie z wzorem 

Niezw!ocznie po nadaniu stopnia 

doktora 

Za!. Nr 3 do rozporz�dzenia MNiSW 

z dnia 22 wrze�nia 2011 r. w sprawie 

szczegó!owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno�ci w 

przewodach doktorskich 

W systemie POL-on 

zawiadomienie o nadaniu 

stopnia powinno mie� status 

�zatwierdzone przez 

jednostk#� 

Dyplom uzyskania stopnia 

doktora 
Do 30 dni po nadaniu stopnia doktora 

§ 24, 27, 28 rozporz�dzenia MNiSW 

z dnia 22 wrze�nia 2011 r. w sprawie 

szczegó!owego trybu i warunków 

przeprowadzania czynno�ci 

w przewodach doktorskich 

Potwierdzenie odbioru w 

ksi#dze dyplomów 
Uroczysta promocja doktorska � maj  

 

 


