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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY 

Al. Mickiewicza 21 
31-120 Kraków 

 

 

Procedura dyplomowania 

Procedura dotyczy wyboru tematu pracy dyplomowej, przeprowadzania obrony pracy dyplo-

mowej i egzaminu dyplomowego na tytuły: licencjata, inżyniera i magistra lub magistra inży-

niera. 

ODPOWIEDZIALNI 

 Prodziekani ds. Kierunków 

 Opiekunowie prac dyplomowych 

 Recenzenci prac dyplomowych 

 Kierownik Dziekanatu lub wytypowani przez niego pracownicy Dziekanatu 

OPIS PROCEDURY 

1. Prodziekan zwraca się do kierowników jednostek o przedstawienie propozycji tema-
tów prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). 

2. Kierownik jednostki uwzględniając m.in. osoby prowadzące zajęcia na  kierunku oraz 
prowadzone w jednostkach badania weryfikuje wstępnie proponowane przez nauczy-
cieli tematy prac dyplomowych i przesyła je do prodziekana. 

3. Tematy w określonym przez pProdziekana terminie zostają przekazane w postaci jed-
nej tabeli dla wszystkich zaproponowanych kierunków, trybów i specjalności i spe-
cjalizacji. Na tym etapie istnieje możliwość przypisania osoby do tematu pracy – w 
przypadku członków studenckich kół naukowych oraz tematów prac zaproponowa-
nych przez studenta i zaakceptowanych przez opiekuna i kierownika jednostki.  

4. Studentom zostaje przedstawiona oferta pozostałych tematów. 
5. Student powinien skonsultować wymagania stawiane przez opiekuna tematu. 
6. Student powinien zapisać się na listę, którą prodziekan przekazuje osobie odpowie-

dzialnej za taką rejestrację na kierunku (starosta roku, prowadzący seminarium lub 
inna wyznaczona osoba)  we wskazanym w harmonogramie terminie. 

7. W przypadku wyboru tematu przez więcej niż jednego studenta decyzję podejmuje 
nauczyciel uwzględniając między innymi ranking studentów dostępny na stronie in-
ternetowej Wydziału (średnia ze studiów*), oceny z przedmiotów związanych z reali-
zacją tematu lub po rozmowie ze studentami.  

 
*Ranking sporządzony przez dziekanat na podstawie: 
- prace licencjackie (średnia z semestrów 1-3), 
- prace inżynierskie (średnia z semestrów 1-4), 
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- prace magisterskie (średnia ocen ze studiów I stopnia). 
 

Poszczególne Rady Kierunków mogą uszczegółowić wewnętrzną procedurę wyboru 
tematu pracy dyplomowej. 
 

8. Lista tematów z przypisanymi studentami do konkretnych opiekunów prac, przeka-
zywana jest do jednostek w celu uzgodnień (ewentualnej korekty tematu).  

9. Uzgodniona lista tematów jest zwracana do dziekanatu i przekazana przewodniczą-
cemu Rady Kierunków. Uwagi Rady mogą być naniesione przez przewodniczącego 
lub w przypadkach wątpliwych skierowane ponownie do jednostki zgłaszającej.  

10. Dziekan po zaopiniowaniu przez Radę Kierunku wprowadza tematy do usosa. 
 

11. Terminy zgłaszania i wyboru prac dyplomowych określone są w harmonogramie 
opublikowanym na stronie internetowej Wydziału 

 
 

Harmonogram zgłaszania i wyboru tematów prac dyplomowych 

Zakres czynności 

Studia  
inżynierskie 

Studia 
licencjackie  

Studia magisterskie 
ROL./OŚ 

Biogospodarka 
Ekonomia / 
Zrządzanie / 

JBŚ 
1. Katedry/Zakłady, w oparciu o pismo 
Prodziekana do jednostek organizacyjnych 
Wydziału, ustalają propozycje tematów 
prac . 

do  
15 listopada 

 

do końca 
lutego  

 

do 
połowy  
marca 

Do końca 
listopada  

I sem. 

3. Wybór tematów prac dyplomowych 
przez studentów. Konsultacje studentów z 
potencjalnymi opiekunami prac  

do końca 
grudnia 

do końca 
kwietnia 

do końca 
kwietnia 

do końca 
kwietnia 
II sem. 

5. Sprawdzenie zgodności zaproponowa-
nych tematów z kierunkiem i specjalnością 
studiów – Rady Kierunków i  DKJK 

do  
15 stycznia 

 

do 15  
maja 

Do 15  
maja 

do 15  
maja 

6. Przyjęcie wykazu tematów prac dyplo-
mowych przez Rade Kierunków 

styczeń/ luty 
V sem. 

maj/czerwiec 
IV sem. 

maj/czerwiec 
I sem. 

maj/czerwiec 
II sem 

 

 
12. Dopuszczenie studenta do obrony pracy reguluje: 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu 
studiów z dnia 14  września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), Zarządzenie Nr 15/2019 Rek-
tora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2019 w 
sprawie procedur składania, sprawdzania i archiwizowania prac dyplomowych i doktorskich 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zno-
welizowane ZR 33/2019, ZR 216/2020 
Regulamin Studiów – stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
 

13. Zalecenia  dotyczące przygotowania pracy dyplomowej zamieszczone są na stronie 

WR-E  w zakładce dziekanat/procedury dyplomowania i obejmują: 

 Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

 Wzór pierwszej strony  i Logo WR-E 
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 Materiały źródłowe  

 Wskazówki oceny pracy  

 
14. Egzaminy dyplomowe 

 

Studenci przystępują do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu absolutorium (zalicze-

nia wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów danego kierunku) i złożeniu pracy 

dyplomowej. Absolutorium nie uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym. Przystę-

pując do egzaminu dyplomowego, student powinien umieć ustosunkować się do uwag recen-

zenta. 

Egzamin I stopnia obejmuje głównie wiedzę z następujących przedmiotów kierunkowych: 

Kierunek Rolnictwo:  
 specjalność agroekonomia i doradztwo agrotechniczne: ogólna uprawa, szczegółowa 

uprawa roślin, ekonomika rolnictwa, 

 specjalność agrobiologia: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, fizjologia i  hodow-
la roślin. 

Kierunek Ochrona Środowiska: ochrona gleb, chemia środowiska, biotechnologia środowi-
skowa. 
 
Kierunek Biogospodarka: roślinna produkcja pierwotna, fizjologia i hodowla roślin, eko-
nomika i zarządzanie 
 
Kierunek Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska: ochrona gleb, chemia środowiska, biotech-
nologia środowiskowa. 
 
 

Kierunek Zarządzanie: podstawy zarządzania, agrobiznes, marketing, wiedza o UE, staty-
styka i informatyka, rachunkowość, finanse i bankowość. 
 
Kierunek Ekonomia: ekonomia i gospodarka, agrobiznes, rachunkowość, finanse i banko-
wość, wiedza o UE, podstawy zarządzania i doradztwa. 
 

Lista pytań problemowych dostępna jest dla studentów i pracowników na stronie interne-
towej WR-E w zakładce: dziekanat/procedury dyplomowania.  
Listę należy miarę potrzeby weryfikować po zakończeniu cyklu egzaminów dyplomo-
wych. 

 
15.1. Recenzent wyznaczony przez prodziekana powinien wprowadzić ocenę pracy (recenzję) 

do systemu  USOS, a  wydrukowana i podpisaną jej wersję papierową złożyć w dziekana-
cie w przeciągu 7 dni od otrzymania pracy. W przypadku niemożności wykonania recenzji 
należy niezwłocznie powiadomić prodziekana lub odpowiedniego pracownika dziekanatu. 
Wyznaczony przez prodziekana Recenzent nie może bez ważnych przyczyn odmówić wy-
konania recenzji. 
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15.2. Termin EGZAMINU DYPLOMOWEGO wyznacza prodziekan zgodnie z zasadami określo-
nymi Regulaminem Studiów. W skład Komisji egzaminu dyplomowego inżynierskie-
go/licencjackiego wchodzą: Trzech przedstawicieli kierunku; przewodniczący Komisji 
(dziekan, prodziekan lub powołany przez niego nauczyciel akademicki ze stopniem nau-
kowym), w skład komisji mogą wchodzić także opiekun pracy i jej recenzent. W skład 
Komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego wchodzą: opiekun pracy;  recenzent; 
przewodniczący Komisji (Dziekan lub prodziekan albo powołany przez niego nauczyciel 
akademicki ze stopniem naukowym). 

15.3. Egzamin dyplomowy inżynierski/licencjacki polega na ustnej odpowiedzi przez studenta 
3 pytania sprawdzające osiągnięte efekty kształcenia, z przygotowanego zestawu obejmują-
cego problemowe zagadnienia związane z kierunkiem studiów. 

15.4. Egzamin dyplomowy magisterski składa się z dwu części: (1) prezentacji i obrony 
pracy dyplomowej, w czasie której członkowie Komisji mogą zadawać dyplomantowi py-
tania dotyczące bronionej pracy (2) egzaminu końcowego, w czasie którego dyplomant od-
powiada na  protokołowane pytania (formułowane po jednym przez każdego z członków 
Komisji) obejmujące problemowe zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wybraną 
specjalnością, sprawdzające osiągnięte efekty kształcenia.   

15.5. Oceny z egzaminu dyplomowego, oceny za pracę dyplomową oraz średnia z ocen uzy-
skanych przez dyplomanta w czasie studiów są przeliczane wg Regulaminu Studiów na 
ocenę końcową wpisywaną do dyplomu ukończenia studiów. Warunkiem odebrania dy-
plomu jest dopełnienie wszystkich formalności dotyczących rozliczenia się z Uczelnią. 

ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 Regulamin studiów UR w Krakowie 
 Zarządzenie Rektora UR 15/2019 


