
            
 

ZARZĄDZENIE NR  5/2017 

Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 27.09.2017 r. 

 

w sprawie wytycznych dotyczących realizacji prac dyplomowych  

oraz egzaminu dyplomowego na Wydziale Promocji Zdrowia  

w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia 

 

 

Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 z późn. zm.), 

 Statutu Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie z dnia 29 czerwca 

2015 r., 

 Regulaminu Studiów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z dnia 19 kwietnia 

2017 r.,   

 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji 

Zdrowia z dnia 25 czerwca 2015 r.,  

 Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl na 

Wydziale Promocji Zdrowia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. 

 

§ 1 

Wdraża się wytyczne do realizacji prac dyplomowych oraz przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w brzmieniu załącznika nr 1. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Kraków, dnia 27.09.2017 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora 

Nr 5/2017, z dnia 27.09.2017 r. 

 

 

 

WYTYCZNE 

w sprawie realizacji prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego  

na Wydziale Promocji Zdrowia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia  

z siedzibą w Krakowie 

 

 

 Celem realizacji pracy dyplomowej jest pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych w zakresie wybranego kierunku studiów, głównie poprzez samodzielne wykonanie 

i opisanie badań lub przygotowanie monografii na postawie literatury przedmiotu. Końcowym 

etapem studiów jest egzamin dyplomowy licencjacki (I stopień) lub egzamin dyplomowy 

magisterski (II stopień). 

 

§ 1 

1. Warunkiem ukończenia studiów wyższych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych planem 

studiów przedmiotów, praktyk, napisanie i złożenie pracy dyplomowej oraz uzyskanie oceny 

pozytywnej z egzaminu dyplomowego.  

2. Student poprzez wypełnienie deklaracji ma prawo wyboru promotora spośród trzech nauczycieli 

akademickich, proponowanych  w wykazie. Wzór deklaracji wyboru promotora pracy licencjackiej 

stanowi załącznik nr 2a, a pracy magisterskiej 2b. Student przydzielany jest do promotora na 

podstawie średniej ocen. Dla studentów I stopnia jest to średnia z trzech pierwszych semestrów, 

natomiast dla studentów II stopnia średnia jest liczona z jednego semestru. W przypadku kiedy 

wskazany promotor ma już pełną listę dyplomantów, student przydzielany jest do kolejnej osoby, 

którą wskazał w deklaracji. 

3. Wybór tematu pracy dyplomowej oraz promotora odbywa się na początku przedostatniego 

semestru studiów. Wzór deklaracji promotorstwa wraz z tytułem roboczym pracy licencjackiej 

stanowi załącznik nr 3a, a pracy magisterskiej 3b. 

4. Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są na posiedzeniu Senatu Krakowskiej Wyższej 

Szkoły Promocji Zdrowia. 

 



 

§ 2 

1. Praca dyplomowa stanowi opracowanie monograficzne w formie pisemnej zgodnie z ustalonym 

tematem,  może być uzupełniona o wykonane modele, projekty graficzne, prototypy, itp.  

2. Wykonana praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego, majątkowego, które 

przysługuje Uczelni, w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 

3. Nad poziomem merytorycznym pracy dyplomowej, zachowaniem standardów metodologicznych  

oraz właściwym opracowaniem redakcyjnym czuwa promotor.  

4. Promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Senatu KWSPZ, promotorem 

pracy licencjackiej może być specjalista z tytułem zawodowym  magistra. Promotor powinien mieć 

na uwadze wartość merytoryczną pracy dyplomowej, która świadczy o poziomie Absolwenta, 

Wydziału i Uczelni. Student wykonuje pracę dyplomową w języku polskim, chyba że decyzja 

Dziekana lub przepisy szczegółowe stanowią inaczej. Wszystkie zalecenia redakcyjne i edytorskie 

dotyczące prac dyplomowych określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia „Wytyczne 

redakcyjne do prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Promocji Zdrowia KWSPZ”. 

5. Poszczególne rozdziały oraz całość pracy akceptuje promotor. Wraz z ostatecznym przyjęciem 

pracy dyplomowej promotor zalicza przedmiot „Praca dyplomowa” (I stopień) lub „Praca 

magisterska” (II stopień). 

 

§ 3 

1. Recenzentem pracy dyplomowej  może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy 

co najmniej doktora. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Senatu KWSPZ, recenzentem pracy 

licencjackiej może być nauczyciel akademicki z tytułem magistra. Recenzenta pracy dyplomowej 

wyznacza Dziekan Wydziału. 

2. Praca dyplomowa jest opiniowana i oceniana niezależnie przez promotora i recenzenta. 

W przypadku różnych ocen, ocenę ostateczną z pracy dyplomowej stanowi średnia arytmetyczna 

obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów (§ 41 

ust.4 Regulaminu Studiów).   

§ 4 

1. Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego musi być 

identyczny. Student samodzielnie umieszcza pracę w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac 

(ASAP), zgodnie z regulaminem antyplagiatowym. Po weryfikacji raportu prawdopodobieństwa 

i ostatecznym zatwierdzeniu pracy przez promotora, student pobiera ją z systemu i składa 

w Dziekanacie, w wersji papierowej i elektronicznej. 



 

 

§ 5 

1. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia pracy dyplomowej, jako warunku dopuszczenia 

do egzaminu dyplomowego, znajduje się w wytycznych do pisania pracy, jak również na stronie 

internetowej Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, który obejmuje krótką prezentację pracy oraz 

wykazanie się znajomością zagadnień z zakresu problematyki danego kierunku studiów, poprzez 

odpowiedzi na zadane pytania. 

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją w składzie zgodnym z § 38 ust. 3 Regulaminu 

Studiów. 

4. Podczas egzaminu dyplomowego zaleca się strój stosowny do okoliczności. 


