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REGULAMIN DYPLOMOWANIA 

WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE 

Zgodnie z Ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” Dz.U. z 2016 roku poz. 1842  

z późn. zm. (art.167a ust. 2 i ust.3), z obowiązującym Regulaminem Studiów WSEWS (§ 30- § 35) oraz 

uchwałą Senatu nr 05/2018, z dn. 05 września 2018 r.  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin Dyplomowania Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie określa zasady opracowania prac 

dyplomowych /licencjackich, magisterskich/ oraz organizację egzaminu dyplomowego  

i magisterskiego. Jest on uszczegółowiony w zapisie zawartym w Regulaminie Studiów. 

2. Praca dyplomowa /licencjacka i magisterska/ obejmuje przedmiot o nazwie „seminarium 

dyplomowe”: 

a. w przypadku studiów licencjackich – dwa ostatnie semestry /V i VI/ 

b. w przypadku studiów magisterskich – trzy ostatnie semestry /II, III i IV/ i odbywa się pod 

kierunkiem uprawnionego promotora, którym może być nauczyciel akademicki lub powołany 

ekspert przez Doradczy Zespół Rektorski.  

3. Praca dyplomowa /licencjacka i magisterska/ jest końcowym etapem studiów i stanowi samodzielne 

opracowanie określonego problemu lub zagadnienia badawczego. Temat pracy musi być związany  

z kierunkiem studiów.  

4. W pracy dyplomowej prezentowana jest wiedza i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem 

studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętność samodzielnego analizowania  

i wnioskowania.  

5. Pracę dyplomową może stanowić:  

a. Dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich)  

- zwarta praca pisemna;  

- opublikowany artykuł w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zgodnie z wymogami czasopisma;  

- praca projektowa lub dzieło artystyczne przygotowane wg wskazań promotora.  

b.  Dla studiów drugiego stopnia (magisterskich)   

- zwarta praca pisemna;  

- opublikowany artykuł w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zgodnie z wymogami czasopisma.  

6. Charakter pracy dyplomowej:  

a. Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) może mieć charakter:   

- poglądowy;  

- badawczy;  

- kazuistyczny;  

- projekt praktyczny.  
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b. Praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia (magisterskich). 

Praca dyplomowa magisterska – dotyczy zagadnień i problemów badawczych i ma charakter 

badawczy.  

7. Prace dyplomowe (magisterskie, licencjackie, w tym projekty praktyczne) w Wyższej Szkole Edukacja 

w Sporcie realizowane są w bardzo zróżnicowanych obszarach nauki. Różne są zatem i metody  

i techniki badawcze, a nawet konstrukcja pracy, zakres stosowania przypisów, sposób formułowania 

wniosków i dyskusji. Ustalenie kwestii szczegółowych pozostaje zatem w zakresie kompetencji  

i obowiązków promotorów prac dyplomowych (załącznik nr 1). 

8. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem uprawnionego promotora. Temat pracy 

dyplomowej powinien być zatwierdzony przez promotora, zgodnie z postanowieniami aktualnie 

obowiązującego „Regulaminu studiów” i  ściśle związany z realizowanym kierunkiem studiów  

i efektami kształcenia. Kwalifikacje zawodowe i naukowe  promotora, o czym stanowi jego dorobek, 

winny być zgodne z problematyką poruszaną w pracy dyplomowej.     

9. Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska) jest materialnym dziełem (wytworem) ściśle związanym 

ze studiowanym kierunkiem studiów. W kategoriach ogólnych, praca dyplomowa powinna wykazać 

stosowny poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji  odpowiednio dla; I poziomu (licencjat)  lub II 

poziomu (magister) kształcenia.  

10. W pracy dyplomowej dyplomant dokumentuje to, że:  

- posiada minimalny zasób wiedzy odpowiadającej kończonej przez studenta kierunku studiów;  

- jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z kończonym kierunkiem studiów 

(wychowanie fizyczne) oraz posiada podstawowe umiejętności w zakresie prac naukowo badawczych;  

- potrafi sformułować i opisać problem badawczy;  

- stosować odpowiednie metody, formy i narzędzia badawcze służące do weryfikowania postawionych 

w pracy hipotez (pytań badawczych) lub realizacji celu;  

- dokonać analizy danych i syntezy uzyskanych wyników w formie wniosków końcowych;  

- struktura pracy dyplomowej powinna odpowiadać wymogom z danego obszaru nauki.   

11. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i jeden recenzent wyznaczony przez Dyrektora 

Instytutu. W przypadku negatywnej opinii recenzenta, Dyrektor Instytutu wyznacza drugiego 

recenzenta.  

12. Student może zmienić promotora za zgodą Dyrektora Instytutu.  

13. Za zgodą Dyrektora Instytutu i promotora student może złożyć pracę dyplomową w języku obcym. 

Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie języku polskim.  

14.  Pracę dyplomową składa się w formie papierowej i elektronicznej.  

15.  Prace dyplomowe w formie pisemnej sprawdzane są przed egzaminem dyplomowym zgodnie  

z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

PRACA DYPLOMOWA / LICENCJACKA, MAGISTERSKA/ 

§ 2 

1. Przygotowanie pracy winno odbywać się pod kierunkiem wybranego promotora, zgodnie  

z zainteresowaniami studenta. Student pod kierunkiem promotora formułuje temat pracy badawczej. 

Promotor zatwierdza plan i harmonogram postępowania badawczego, czuwa nad jego przebiegiem,  
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a w konsekwencji decyduje o jej przyjęciu. Obowiązkiem promotora jest udzielenie studentowi 

wskazówek metodycznych i merytorycznych oraz edytorskich (załącznik nr 2) . 

2. Za zapewnienie właściwego procesu dyplomowania odpowiada Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów 

oraz Dyrektorzy Instytutów, których zadaniem jest, podanie do wiadomości studentów, listy 

promotorów i ich zainteresowań badawczych. Kompetencje promotorów oraz zagadnienia tematyczne 

ewentualnych prac dyplomowych zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz tablicy 

ogłoszeń. 

3. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada Prorektor ds. Dydaktyki  

i Studentów oraz Dyrektorzy Instytutów.  

4. Student realizuje pracę dyplomową /licencjacką/ pod kierunkiem promotora posiadającego minimum 

tytuł zawodowy magistra. Pracę magisterską na studiach II stopnia student wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego posiadającego minimum stopień doktora.  

 

WYBÓR TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ 

§ 3 

1. Propozycje zakresu tematyki prac dyplomowych promotorzy zgłaszają do Dyrektorów Instytutu do 

końca III semestru w przypadku studiów licencjackich i do końca I semestru studiów magisterskich.  

 

 

ZALICZENIE SEMINARIUM  

ORAZ ZŁOŻENIE I ZATWIERDZENIE PRACY DYPLOMOWEJ 

§ 4 

1. Termin złożenia pracy /licencjackiej i magisterskiej/ określa Regulamin Studiów Wyższej Szkoły 

Edukacja w Sporcie. 

2. Promotor po zatwierdzeniu / licencjackiej zalicza seminarium dyplomowe /w semestrze V na ocenę 

„zal” w semestrze VI na ocenę/. Przy akceptacji pracy magisterskiej promotor wpisuje ocenę „zal”  

w semestrze II, a w semestrze III i IV zaliczenie na ocenę. 

3. Student ma obowiązek przekazać pracę do dziekanatu w formie papierowej i elektronicznej (na płycie 

CD lub DVD w programie Word, Excel, lub formacie pdf).  

4. Praca dyplomowa zawiera następujące elementy: 

a. stronę tytułową (załącznik nr 3);  

b. oświadczenie autora i promotora pracy (załącznik nr 4); 

c. streszczenie (w języku polskim i angielskim); 

d. część merytoryczną. 

5. Praca dyplomowa drukowana jest jednostronnie. Wraz z pracą dyplomową student przekazuje do 

Dziekanatu dokumenty warunkujące dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zgodnie z wytycznymi 

(załącznik nr 2). 
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RECENZJA I OCENA PRACY 

§ 5 

1. Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora i recenzenta. 

2. Recenzenta pracy dyplomowej wyznacza Dyrektor Instytutu. biorąc pod uwagę sugestie promotora 

pracy, spośród nauczycieli akademickich, zgodnie z wiedzą w danej dziedzinie.  Recenzentem pracy 

może być nauczyciel akademicki lub ekspert w danej dziedzinie.  

3. Promotor i recenzent przygotowują opinię oraz recenzję w terminie 7 dni od daty przyjęcia (załączniki 

nr 5 i nr 6). 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

§ 6 

1. Ogólne warunki przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa regulamin studiów. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów  

i zaliczeń. Oraz uregulowane płatności zgodne z obowiązującym Regulaminem Płatności. 

3. Egzamin odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną. Komisje powołuje Dyrektora Instytutu  

w składzie: przewodniczący, promotor, recenzent.  

4. Egzamin powinien się odbyć w terminie i nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia w Dziekanacie 

pracy, wraz z wymaganym kompletem dokumentów.  

5. Egzamin jest formą ustną. W odniesieniu do projektów praktycznych student dodatkowo ma 

obowiązek zaprezentować projekt w sposób bezpośredni lub poprzez prezentację multimedialną. 

6. Pytania egzaminacyjne zadają członkowie Komisji. Treść wszystkich pytań jest wpisywana do 

protokołu przez przewodniczącego komisji.   

7. Sposób określenia/wyliczenia ostatecznej oceny wyniku egzaminu, określa Regulamin Studiów. 

8. Komisja sporządza protokół egzaminacyjny (załącznik nr 7), wpisuje ocenę z pracy do protokołu oraz 

do karty informacyjnej przebiegu studiów (załącznik nr 8). Protokół Komisja przekazuje wraz  

z kompletem dokumentów do Dziekanatu. 

9. Bezpośrednio po zdanym egzaminie student ma prawo otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów. 

 

§ 7 

1. W przypadkach losowych, podczas nieobecności promotora lub recenzenta Dyrektor Instytutu 

powołuje innego nauczyciela akademickiego, który odwołując się do sporządzonej recenzji zadaje 

pytania studentowi. 

2. W przypadku nieobecności studenta na egzaminie dyplomowym lub w przypadku negatywnej oceny 

podczas egzaminu dyplomowego, Dyrektor Instytutu wyznacza ponowny termin egzaminu 

dyplomowego. 

3.  W stosunku do studenta, który nie zdał egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dyrektor Instytutu 

podejmuje stosowną decyzję zgodnie z Regulaminem Studiów. 
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DYPLOM I WYRÓŻNIENIE 

§ 8 

1. Absolwent może otrzymać dyplom z wyróżnieniem. 

2. Dyplom z wyróżnieniem przyznaje Rektor na wniosek Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Warunkiem otrzymania dyplomu z wyróżnieniem: 

a. uzyskanie oceny bardzo dobrej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego; 

b. uzyskanie ostatecznego wyniku ukończenia studiów nie niżej niż 4,5; 

c. nienaganna postawa studenta w czasie studiów; 

d. aktywność społeczno – kulturalna; 

e. wykazanie się wybitną wiedzą fachową w czasie egzaminu dyplomowego. 

 

 

Załączniki: 

1. Wytyczne dla studentów – zasady przygotowania prac dyplomowych.  

2. Wykaz wymaganej dokumentacji do egzaminu dyplomowego. 

3. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej. 

4. Wzór oświadczenia studenta dotyczący praw autorskich oraz wzór oświadczenia promotora  

o zatwierdzeniu pracy.  

5. Wzór opinii promotora pracy dyplomowej. 

6. Wzór recenzji pracy dyplomowej. 

7. Wzór protokołu egzaminu dyplomowego.  

8. Wzór karty informacyjnej przebiegu studiów.  

 

 


