
 

UCHWAŁA nr 15/2014
 RADY WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII 

z dnia 21 stycznia 2014 r.

Rada  Wydziału  Biotechnologii  Uniwersytetu  Wrocławskiego  na  posiedzeniu  w  dniu  21 
stycznia  2014  r. uchwaliła  w  odniesieniu  do  paragrafu  42  Regulaminu  Studiów  UWr 
dotyczącego szczegółowych warunków ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, 
a także wymagań stawianych pracom dyplomowym oraz formy egzaminów dyplomowych 
Rada Wydziału Biotechnologii ustala, że:

1. Prace  dyplomowe  na  Wydziale  Biotechnologii  prowadzone  są  przez  samodzielnych 
pracowników naukowych i zatwierdzanych coroczną uchwałą Rady Wydziału pozostałych  
nauczycieli akademickich zgłaszających chęć prowadzenia prac dyplomowych.

1.1 Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału nauczyciel akademicki może podjąć się opieki nad 6 
pracami  licencjackimi  i  4 pracami magisterskimi rocznie  (Uchwała RW nr  41/2013 z 24 
września 2013 r.)

2. Każda praca dyplomowa poddawana jest  ocenie  opiekuna pracy i  jednego recenzenta. 
Jeśli  opiekun pracy  jest  pomocniczym pracownikiem naukowym,  to  w przypadku  pracy 
magisterskiej recenzentem musi być samodzielny pracownik naukowy, w przypadku pracy 
licencjackiej recenzentem może być pomocniczy pracownik naukowy.

3. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału 10% dyplomantów określonego rocznika studiów może  
wykonywać prace dyplomową poza Wydziałem Biotechnologii. Każdy student realizujący  
pracę dyplomową poza Wydziałem musi uzyskać akceptację Rady Wydziału. 

3.1. Opiekunem pracy dyplomowej realizowanej poza Wydziałem może być tylko samodzielny 
pracownik  naukowy.  Osoba  ta  może  być  opiekunem  maksymalnie  dwóch  prac 
dyplomowych określonego rocznika studiów. 

3.2. Opiekun pracy dyplomowej spoza Wydziału Biotechnologii pisemnie zobowiązuje się do 
opieki nad dyplomantem i do nieobciążania Wydziału Biotechnologii kosztami wykonania  
pracy dyplomowej. Temat tej pracy podlega akceptacji Rady Wydziału. 

3.3. W  przypadku  prac  dyplomowych  realizowanych  poza  Wydziałem  Biotechnologii 
recenzentem  musi  być  pracownik  naukowy  Wydziału  Biotechnologii  (Uchwała  Rady 
Wydziału nr 43/2013 z 24 września 2013 r).

4. Tematy  prac  dyplomowych  są  zatwierdzane  przez  Radę  Wydziału  i  podawane  do 
wiadomości  studentów w listopadzie  każdego roku  akademickiego.  Na realizację  pracy 
licencjackiej  przewiduje  się  jeden  semestr  (6  semestr  studiów),  a  na  realizację  pracy 
magisterskiej trzy semestry (2 - 4 semestr studiów).

5. Warunkiem ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biotechnologia  
jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programach studiów, złożenie w 
dziekanacie  pracy  dyplomowej  zatwierdzonej  podpisem  na  pierwszej  stronie  przez 
opiekuna pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego. 

5.1. Praca musi być złożona w dziekanacie na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem 
egzaminu dyplomowego. Do drukowanego egzemplarza pracy musi być dołączona płyta 
CD  z  zapisem pracy  dyplomowej  w  formatach  PDF lub  DOC  i  obowiązkowo  TXT –
kodowane w UTF-8. Plik zawierający tekst pracy jest sprawdzany w programie Plagiat w 
serwisie  Plagiat.pl.  W  momencie  złożenia  pracy  student  wypełnia  oświadczenie  o 
autorskim wykonaniu pracy dyplomowej (Załącznik nr 1).



5.2. W  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnego  wskaźnika  podobieństwa  w  programie 
Plagiat,  raport programu jest analizowany dodatkowo przez opiekuna pracy i prodziekana 
ds.  nauczania.  Negatywne  wnioski  z  analizy  wykluczają  dopuszczenie  do  egzaminu 
dyplomowego. Wnioski z analizy umieszczane są w odpowiednim raporcie (Załącznik nr  
2) dołączanym do protokołu egzaminu dyplomowego.

6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją złożoną minimum z trzech osób, w tym 
opiekuna pracy, recenzenta , pod przewodnictwem samodzielnego pracownika naukowego 
powołanego na przewodniczącego komisji przez dziekana wydziału. Egzamin dyplomowy 
obejmuje  podstawowe  zagadnienia  objęte  programem  studiów  (dostępne  na  stronie 
internetowej Wydziału Biotechnologii) (Uchwała Rady Wydziału nr 42/2013 z 24 września 
2013 r.) 

Wynik głosowania
Uprawnionych do głosowania – 30 osób,
Obecnych – 18 osób,
Popierających wniosek – 18 osób,
Przeciwnych – 0,
Wstrzymujących się -0.



Załącznik nr 1

Wrocław, dnia ………… 20..…r.
............................................................                                     
                                             (imię i nazwisko)

............................................................                                     
                                                 (PESEL))

…........................................................                                     
                                           (kierunek studiów)

…........................................................
                                       (rodzaj i  forma studiów)*

…........................................................
(numer albumu)

O ś w i a d c z e n i e
o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej

 Niniejszym oświadczam, że złożoną do oceny pracę dyplomową zatytułowaną:

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

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

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

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

wykonałam/em samodzielnie pod kierunkiem promotora:

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

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są przepisy  ustawy                  z 
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r.                    Nr  
80 poz. 904 z późniejszymi zmianami ) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych                  z  
rzeczywistością.

                                                                                                 

..............................................                ...............................................
                    (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis)

*    rodzaj: forma:
      I stopnia – /licencjackie, inżynierskie/ - I s. stacjonarny -  st.
      II stopnia - /uzupełniające magisterskie/ - II s. niestacjonarny – nst.



Załącznik nr 2

Dotyczy:  Raportu Systemu Plagiat

Współczynnik podobieństwa 2 w pracy licencjackiej/magisterskiej  

Pani/Pana ……………..…………………….…………….. wyniósł  ……… % 

przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 5%.

Opinia Promotora : 

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                   ......................................................................
data             podpis


	O ś w i a d c z e n i e

