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Uchwała nr 20/2022 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

wprowadzająca zmiany w Uchwale nr 38/2021 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 

2021 r. w sprawie zaopiniowania wydziałowego załącznika                                 
do Regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 
§ 1. 

W Załączniku do regulaminu studiów, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2021 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 15 października 2021 roku w sprawie zaopiniowania wydziałowego załącznika do 

Regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim wprowadzono zmiany, w efekcie 

których następujące paragrafy otrzymują poniższe brzmienie:  

 

 1) w § 42 

Warunki ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 

Warunkiem zrealizowania programu studiów pierwszego stopnia jest uzyskanie co najmniej 

170 punktów ECTS w przypadku studiów licencjackich i 198 punktów ECTS w przypadku 

studiów inżynierskich. Natomiast warunkiem zrealizowania programu studiów drugiego 

stopnia jest uzyskanie co najmniej 100 punktów ECTS, a na kierunku Inżynieria 

Geologiczna – 70 punktów ECTS. 

 Warunkiem zrealizowania pełnego programu studiów pierwszego stopnia jest 

uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS, a na kierunku Inżynieria Geologiczna – 210 

punktów ECTS. Natomiast dla studiów drugiego stopnia – odpowiednio 120 lub 90 punktów 

ECTS.  

 Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest: 

a) spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;  

b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 2 Regulaminu 

studiów;  

c) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w dziekanacie.  

 Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminach ustalonych przez dziekana na 

wniosek Rady Instytutu. Na studiach pierwszego stopnia egzamin dyplomowy obejmuje 
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złożenie pracy dyplomowej oraz egzamin pisemny. Przystąpienie do egzaminu pisemnego 

warunkowane jest złożeniem pracy dyplomowej zgodnie z zapisami obowiązującej Uchwały 

Rady Wydziału w sprawie szczegółów stosowania procedury dyplomowania. Egzamin 

pisemny przeprowadza komisja powołana przez dziekana.  

 Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia ma formę ustną. Egzamin 

dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez dziekana, zgodnie z procedurą 

dyplomowania zapisaną w obowiązującej Uchwale Rady Wydziału w sprawie szczegółów 

stosowania procedury dyplomowania.  

 Student po zrealizowaniu pełnego programu studiów uzyskuje tytuł zawodowy 

właściwy dla rodzaju studiów, kierunku i specjalności oraz staje się absolwentem 

Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

Wymagania stawiane pracom dyplomowym 

 

Ramowe wymagania stawiane pracom dyplomowym zawarte są w § 43 ust. 5 Regulaminu 

studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, w myśl którego praca dyplomowa jest 

samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, prezentującym 

ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem, poziomem i 

profilem studiów oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.  

 Rada Wydziału postanawia, że:  

– praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia, z wyłączeniem studiów inżynierskich, 

może mieć charakter doświadczalny / empiryczny / projektowy bądź przeglądowy / 

literaturowy, z tym że: 

praca o charakterze doświadczalnym / empirycznym / projektowym powinna zawierać: 1. 

stronę tytułową, 2. spis treści, 3. wprowadzenie, 4. cel i zakres badań; 5. materiały i 

metody, 6. stan aktualnej wiedzy obejmującej badane zagadnienie, 7. prezentację 

wyników i dyskusję, 8. podsumowanie i wnioski końcowe, 9. streszczenie i słowa 

kluczowe, 10. bibliografię, 11. spisy rzeczy; 

praca o charakterze przeglądowym / literaturowym powinna zawierać: 1. stronę tytułową, 

2. spis treści, 3. wprowadzenie, 4. cel i zakres badań; 5. stan aktualnej wiedzy 

obejmującej badane zagadnienie, 6. dyskusję, 7. podsumowanie i wnioski końcowe, 8. 

streszczenie i słowa kluczowe, 9. bibliografię, 10. spisy rzeczy. 

Natomiast praca dyplomowa na studiach inżynierskich bezwzględnie musi mieć charakter 

projektowy / eksperymentalny / obliczeniowy. 

– praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia musi zawierać: 1. jasno i jednoznacznie 
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sformułowany cel, zakres i przedmiot pracy; 2. rozważania literaturowe / analizę 

literatury przedmiotu z jednoczesnym umieszczeniem celu, zakresu i przedmiotu pracy 

w literaturze przedmiotu z uzasadnieniem podjęcia badań w tym zakresie z krytycznym 

odniesieniem / dyskusją nad badaniami w przedmiotowym zakresie; 3. wskazanie 

metod i technik stosowanych w przedmiocie prowadzonych badań; 4. dyskusję i 

rozważania / rozstrzygnięcia definicyjne jeśli wymaga tego cel i założenia pracy – 

przyjęcie określonego aparatu definicyjnego; 5. przedstawienie źródeł pochodzenia 

danych oraz zarysowania algorytmu / drogi postępowania zmierzającego do osiągnięcia 

celu pracy; 6. krytyczną interpretację uzyskanych wyników z odniesieniami do ustaleń 

w literaturze przedmiotu, a nie tylko zawarcia w tak zwanej części właściwej badań, 

sprawozdania z uzyskanych wyników; 7. podsumowanie i wnioski końcowe, które nie 

stanowią literalnego powtórzenia najważniejszych uogólnień wyartykułowanych w części 

zasadniczej / empirycznej pracy dyplomowej. 

 

 2) w § 43 ust. 12 

Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor / promotorzy i recenzent. Za istotną 

rozbieżność oceny pracy dyplomowej uznaje się różnicę nie mniej niż 1,5 oceny. 

Szczegółowe zasady postępowania w takim wypadku zawiera obowiązująca Uchwała Rady 

Wydziału w sprawie szczegółów stosowania procedury dyplomowania.  

 

 3) w § 45 ust. 6 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego znajdują się w 

obowiązującej Uchwale Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie szczegółów stosowania procedury dyplomowania. 

 
 § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Wydziału:  

 

 

 

      Dziekan: dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr 
 


