
Zasady uruchamiania seminariów i dyplomowania na Wydziale Zarządzania 
 

Uruchamianie seminariów dyplomowych i magisterskich odbywa się za pośrednictwem systemu 

komputerowego. 

W ustalonym przez Dziekana terminie pracownicy mogą zgłosić chęć prowadzenia seminarium 

dyplomowego/magisterskiego wypełniając internetową wersję karty zgłoszenia seminarium. 

Zgłoszenia do prowadzenia seminariów magisterskich mogą dokonywać tylko pracownicy 

samodzielni, natomiast do prowadzenia seminariów dyplomowych (licencjackich) ze stopniem co 

najmniej doktora.  Zakres problematyki prac i zagadnień proponowanych przez potencjalnych 

promotorów jest wcześniej znany, ponieważ jest on zamieszczony na stronie internetowej w serwisie 

„przedmioty do wyboru” (http://przedmioty.uek.krakow.pl).  

Zainteresowania naukowe potencjalnych promotorów prac dyplomowych są także dostępne na 

stronach internetowych Katedr prowadzących specjalności w ramach kierunku.  

Studenci dokonują wyboru opiekunów prac dyplomowych z listy nauczycieli akademickich, którzy  

zgłosili seminarium i przedstawili swoją ofertę zainteresowań naukowo-badawczych.  

O dokładnym terminie wyboru promotora i zapisania się na seminarium, studenci są informowani 

za pomocą Internetu oraz poprzez ustalone wcześniej spotkania Prodziekanów (opiekunów 

kierunków) ze studentami poszczególnych kierunków na Wydziale Zarządzania. Po upływie terminu 

zapisów na seminaria proponowana lista seminariów dyplomowych jest zatwierdzana przez 

Dziekanatu Wydziału (grupa seminaryjna może liczyć 10-15 osób). Studenci, którzy nie zapisali się na 

seminarium w wyznaczonym terminie – po upływie tego terminu są wpisywani na listy seminariów 

decyzją Dziekana Wydziału.  

Po utworzeniu grup seminaryjnych, w ramach pierwszych spotkań seminaryjnych, wspólnie z 

promotorami ustalane są zagadnienia i tematy prac dyplomowych. Praca dyplomowa, zgodnie z 

programem studiów na kierunku Analityka gospodarcza, przygotowywana jest przez 3 semestry na 

studiach I stopnia oraz przez dwa semestry na studiach II stopnia. Problematyka przedstawiona w 

pracy musi być związana z kierunkiem studiów, zaś jego całość zgodna z wymogami stawianymi 

pracom dyplomowym. Wskazówki i zasady dotyczące pisania prac dyplomowych (licencjackich i 

magisterskich) załączone są na stronach internetowych Katedr prowadzących specjalności w ramach 

kierunku Analityka gospodarcza.  

Po wstępnym zaakceptowaniu przez promotora przygotowanej pracy dyplomowej student 

dokonuje samodzielnie weryfikacji jej oryginalności, wykorzystując obowiązujący Program 

antyplagiatowy. System plagiat.pl jest narzędziem służącym do określania oryginalności i 

samodzielności prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania. Został wprowadzony Zarządzeniem 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-6/2009 z dnia 28 lutego 2009 r. W 

zakresie weryfikacji prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) systemem antyplagiatowym 

jest aktualnie obowiązująca procedura, wprowadzona zarządzaniem Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego z 19 lutego 2014 r., która zakłada posiadanie przez studenta uprawnienia do jej 

jednokrotnego bezpłatnego sprawdzenia. Powtórna weryfikacja jest możliwa jedynie na wniosek 

promotora. Ukończona praca, po sprawdzeniu wyników raportu z programu antyplagiatowego jest 

ostatecznie akceptowana przez promotora i składana w Dziekanacie. Recenzenta pracy wskazuje 

Dziekan, kierując się obowiązującymi procedurami. Podstawą zorganizowania obrony pracy jest 

złożenie recenzji przez promotora i recenzenta. W trosce o właściwy poziom prac, jak też rzetelność 

recenzji władze dziekańskie dokonują oceny losowo wybranych prac i ich recenzji.  



Obrona pracy dyplomowej odbywa się w sposób komisyjny. Komisja składa się z 

przewodniczącego komisji (prodziekana lub samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego 

upoważnionego przez Dziekana do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji ds. dyplomowania 

studentów), promotora oraz recenzenta. Zgodnie z decyzją Dziekana w przypadku gdy promotorem 

pracy licencjackiej jest doktor, recenzentem pracy dyplomowej ma być samodzielny pracownik 

naukowy. W ramach obrony student odpowiada na trzy pytania, z których dwa pytania wiążą się z 

kierunkiem studiów, a trzecie dotyczy problematyki pracy. Ukończenie studiów następuje po złożeniu 

egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.  

Zakres tematyczny pytań zadawanych w trakcie egzaminu dyplomowego, uwzględniający program 

kształcenia na kierunku i poszczególnych specjalnościach realizowanych w ramach kierunku Analityka 

gospodarcza, dostępny jest na stronach internetowych Katedr bezpośrednio związanych z tym 

kierunkiem, tzn. Katedry Statystyki oraz Katedry Ekonometrii i Badan Operacyjnych.  

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów na dyplomie są: 

- średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych w całym okresie 

studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, obliczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, 

- średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej, 

obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

- ocena z egzaminu dyplomowego, określona jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z 

wszystkich pytań ocenianych w trakcie egzaminu dyplomowego, obliczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

Wynik studiów stanowi sumę 60% oceny stanowiącej średnią arytmetyczną wszystkich ocen 

uzyskanych w całym okresie studiów, 30% oceny stanowiącej średnią arytmetyczną ocen 

wystawionych przez promotora i recenzenta pracy dyplomowej oraz 10% oceny stanowiącej średnią 

arytmetyczną ocen uzyskanych z pytań w trakcie egzaminu dyplomowego.  

Wręczenie dyplomów absolwentom studiów ma miejsce w późniejszym terminie i może przybrać 

formę uroczystej promocji. 


