
 

 

 

 
Uchwała nr 56/2021 

 
Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 maja 2021 roku 

 

w sprawie trybu zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach magisterskich 

i licencjackich prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2021/2022  

Na podstawie: 

-  § 38.1. pkt 2 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 

r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego,  

-  § 43. i § 44.4 UCHWAŁY NR 94/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 

maja 2019 r. (z późn. zmianami) w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

obowiązującym z dniem 1 października 2019 r., 

- § 42. i § 43.4. UCHWAŁY NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 

21 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, 

obowiązującym z dniem 1 października 2021r., 

stanowi się, co następuje:  

 

                                                               §1 

 

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęła Tryb 

zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach magisterskich i licencjackich 

prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

od roku akademickiego 2021/2022 (Załącznik do niniejszej uchwały).                                                                   

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

Przewodniczący Rady WNHiP UWr                       

Dziekan: dr hab. Artur Błażejewski prof.UWr 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały nr 56/2021 Rady Wydziału      
                                                                                                         Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego   

z dnia 26 maja 2021 roku  
 

 

 

Tryb zatwierdzania tematów prac dyplomowych na studiach magisterskich 

i licencjackich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim od roku ak. 

2021/2022, uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 26 maja 2021 r. 

 

Na podstawie: 

1) § 43. i § 44.4 UCHWAŁY NR 94/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 

maja 2019 r. (z późn. zmianami) w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim, obowiązującym z dniem 1 października 2019 r. 

2) § 42. i § 43.4. UCHWAŁY NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 

21 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, 

obowiązującym z dniem 1 października 2021r.,  

 

1. Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich i licencjackich ustala promotor 

samodzielnie lub w porozumieniu ze studentem. 

2. Promotorzy przekazują propozycje tematów prac dyplomowych, o których mowa w ust. 1 

do właściwego Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/Dyrektora Centrum  Studiów 

Niemieckich i Europejskich im. Willi Brandta (CSNE). 

3. Dyrektorzy Instytutów/Kierownik Katedry dokonują formalnej weryfikacji informacji 

przekazanych przez promotorów, sporządzają zbiorczą listę tematów prac dyplomowych 

magisterskich/licencjackich i wnioskują o ich zatwierdzenie odpowiednio przez Radę 

Instytutu/Radę Katedry. Lista tematów prac dyplomowych magisterskich/licencjackich 

powinna  zawierać dodatkowo: imię i nazwisko promotora oraz imię i nazwisko studenta 

z grupy seminaryjnej przypisanego do tematu pracy dyplomowej.  

4. Weryfikacji merytorycznej i zatwierdzenia tematów prac magisterskich/licencjackich 

dokonują odpowiednio:  

1) w formie uchwał: 

a) Rady Instytutów: Archeologii, Historii Sztuki, Instytutu Historycznego, 

Muzykologii, Kulturoznawstwa, Psychologii i Pedagogiki,  

b) Rada Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej; 

2) w formie decyzji (niebędącej decyzją administracyjną) - Dyrektor CSNE. 

5. Rada Instytutów/Rada Katedry/ Dyrektor CSNE może określić szczegółowe zasady 

weryfikacji i zatwierdzania tematu pracy dyplomowej zgodne z niniejszą procedurą oraz 

Regulaminem studiów. 

6. W przypadku niezatwierdzenia tematu pracy dyplomowej magisterskiej/licencjackiej, 

podmiot określony w ust. 5, zobowiązany jest do podania uzasadnienia i określenia 

sposobu zmiany tematu pracy dyplomowej, a promotor winien dokonać tej zmiany i na 

nowo skierować temat do zatwierdzenia. 

7. Tematy prac dyplomowych magisterskich/licencjackich realizowanych na seminariach na 

kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

powinny być zatwierdzone i podane do wiadomości studentów w terminach określonych 

w obowiązującym Zarządzeniu Rektora w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie 

Wrocławskim - nie później niż 2 semestry przed ukończeniem studiów magisterskich, 

natomiast prac licencjackich, o ile przewiduje to program studiów, nie później niż 

1 semestr przed ukończeniem studiów, z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego terminu: 

1) dla studiów magisterskich –  do 30 września, 

2) dla studiów licencjackich- do 31 stycznia. 



8. W indywidualnych przypadkach, na wniosek studenta i za zgodą promotora pracy 

licencjackiej/magisterskiej, właściwe Rady Instytutów/Rada Katedry/ Dyrektor CSNE 

mogą dokonać zatwierdzenia zmiany wcześniej zatwierdzonego tematu pracy 

dyplomowej w formie określonej w ust. 1. 

9. W związku z przyjęciem niniejszej uchwały, zapisy § 43 Uchwały Rady Wydziału nr 23 

z 16 stycznia 2013 r., dotyczące zatwierdzania tematów prac licencjackich 

i magisterskich, uznaje się za nieobowiązujące.  

10. Za prawidłową realizację opisanej procedury odpowiada przewodniczący Rady 

Instytutu/Rady Katedry/Dyrektor CSNE, a nadzór nad stosowaniem niniejszej uchwały 

sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. 

11. W zakresie postanowień niniejszej uchwały, przed 1 października 2021 r. obowiązują 

przepisy UCHWAŁY NR 94/2019 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 

maja 2019 r. (z późn. zmianami), a od 1 października 2021r. UCHWAŁY NR 37/2021 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie 

regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. 

12. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia. 

 


