
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 4 /2017 

 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2017 r. 
 

w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w UWr 

 

 Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego na 

podstawie § 46 pkt 4 Regulaminu studiów w UWr (uchwała nr 26/2015 Senatu UWr) stanowi co 

następuje :  

 

§ 1 
  

 Pracą dyplomową może być opublikowany artykuł naukowy prezentujący wiedzę i 

umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia 

oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Artykuł, o którym mowa, musi 

zostać opublikowany w czasopiśmie z aktualnego wykazu MNiSW (lista/część A lub B). Sugeruje 

się, aby artykuł był opracowaniem jednoautorskim, w szczególności kiedy został opublikowany 

w czasopiśmie z listy B. W przypadku opracowania wieloautorskiego student przedkładający 

artykuł naukowy jako pracę dyplomową musi być pierwszym autorem. Artykuł musi zostać 

opublikowany (w wersji papierowej lub elektronicznego dostępu) do momentu obrony pracy 

dyplomowej, gdyż podlega on całemu procesowi dyplomowania wynikającemu z regulaminu 

studiów. 

 Artykuł naukowy, mający stanowić pracę dyplomową (II poziom studiów) lub być 

elementem składowym procesu dyplomowania (I poziom studiów), podlega zasadom 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego wprowadzonym Uchwałą Rady Wydziału numer 

3/2015 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego. 

 W przypadku opracowania wieloautorskiego łączny wkład pracy Studenta, 

przedkładającego artykuł naukowy jako pracę dyplomową, musi być dominujący (co najmniej 

50 %). Na łączny wkład pracy składają się takie elementy jak: (1) przegląd literatury 

przedmiotu, (2) pozyskanie i opracowywanie danych, (3) edycja tekstu artykułu, (4) dyskusja, 

(5) wnioski i podsumowanie. Zaznaczyć należy, że w żadnym z wymienionych elementów udział 

Studenta nie może być niższy niż 50 %. W przypadku artykułów przeglądowych nie jest brany 

pod uwagę element związany z pozyskaniem i opracowywaniem danych. Deklaracja łącznego 

wkładu pracy w powstanie artykułu naukowego mającego stanowić pracę dyplomową w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

 Deklaracja przedłożenia artykułu naukowego jako pracy dyplomowej powinna być złożona 

z uwzględnieniem terminów zapisanych w § 46 pkt 3 załącznika do regulaminu studiów. W 

uzasadnionych przypadkach deklaracja ta może również zostać złożona po upływie wcześniej 

przywołanych terminów. 

 W obu przypadkach deklarację w przedmiotowej sprawie, parafowaną przez dyrektora ds. 

dydaktycznych, składa Student do dziekana. W deklaracji promotor pracy dyplomowej 

oświadcza, że przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje taką formę pracy dyplomowej (artykuł 

naukowy) i zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań zmierzających do opublikowania 

artykułu naukowego mającego być podstawą procesu dyplomowania. W deklaracji bezwzględnie 

musi znaleźć się informacja w jakim czasopiśmie ma zostać opublikowany artykuł naukowy z 

zaznaczeniem czy znajduje się on na liście A czy B oraz czy będzie to opracowanie samodzielne 

czy wieloautorskie. 



 

 

  

 

 

 

W przypadku: 

 

 nieopublikowania artykułu naukowego, mającego stanowić podstawę / element procesu 

dyplomowania, w regulaminowym terminie stosowane będą zapisy § 48. 1. pkt 5; 

 

 nieopublikowania artykułu naukowego ze względu na odrzucenie artykułu / odmowę jego 

opublikowania Student realizuje pracę dyplomową w obszarze problematyki wcześniej 

przygotowywanego artykułu naukowego. W sytuacji kiedy ma nastąpić zmiana formy 

pracy dyplomowej Student informuje dziekana, załączając opinię dyrektora ds. 

dydaktycznych, stosownym pismem. Na wniosku o zmianę formy pracy dyplomowej musi 

widnieć zgoda / akceptacja promotora. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Wydziału 

 

 

 Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

 

 Dziekan  
 

  



 

 

Wrocław __________________ 
 

DEKLARACJA 

łącznego wkładu pracy w powstanie artykułu naukowego 

mającego stanowić pracę dyplomową 

 

Ja niżej podpisany  ........................................................................................  (imię i nazwisko) 

legitymujący się indeksem  ............................................  (numer albumu) oświadczam, że artykuł  

naukowy pod tytułem  ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

opublikowany w czasopiśmie  ..................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

jest opracowaniem mojego autorstwa / opracowaniem wieloautorskim (niepotrzebne skreślić). 

Czasopismo, o którym mowa wyżej, znajduje się na liście A / B (niepotrzebne skreślić) MNiSW. 

 

Dotyczy opracowania wieloautorskiego 

Współautorami artykułu naukowego są: 

1.  ...............................................................................................................  (imię i nazwisko) 

2.  ...............................................................................................................  (imię i nazwisko) 

3.  ...............................................................................................................  (imię i nazwisko) 

Oświadczam że łączny wkład pracy w powstanie artykułu wyniósł co najmniej 50 %, na który złożyły się 

następujące elementy składowe 1: 

Wyszczególnienie Udział (punkty procentowe) 

(1) przegląd literatury przedmiotu  ………… % 

(2) pozyskanie i opracowywanie danych 2 ………… % 

(3) edycja tekstu artykułu  ………… % 

(4) dyskusja  ………… % 

(5) wnioski i podsumowanie ………… % 

 

Jako współautorzy oświadczamy, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

1.  ......................................................  (imię i nazwisko)  ......................................................  
 (czytelny podpis) 

2.  ......................................................  (imię i nazwisko)  ......................................................  
 (czytelny podpis) 

3.  ......................................................  (imię i nazwisko)  ......................................................  
 (czytelny podpis) 

 

 

 __________________________________ 
 (czytelny podpis studenta) 

 

                                                           
1 Udział w każdym z elementów nie może być mniejszy niż 50 %. 
2 Nie dotyczy artykułów przeglądowych. 


