
ZASADY REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH  
NA WYDZIALE FIZJOTERAPII 

(zgodna z Uchwa ła Rady Wydzia łu Fizjoterapii nr 34/2016/2017, z dnia 11 maja 2017, 
dotyczącą wytycznych pisania prac dyplomowych) 

 
1. Wyznaczenie uchwałą Rady Wydziału Fizjoterapii promotorów prac dyplomowych na 

dany rok akademicki, najpóźniej do 30 kwietnia. 

2. Studenci poszczególnych kierunków wybieraj ą promotorów poprzez System e-Ordo, 
w terminie wyznaczonym Zarządzeniem Dziekana. 

3. Promotorzy ustalają z dyplomantami tematy prac dyplomowych do 15 czerwca 
i przekazują je Dziekanowi. Rada Wydzia łu do końca lipca dokonuje ostatecznej 
akceptacji tematów, po wcześniejszej opinii Wydzia łowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

4. Promotorzy mogą proponować zmiany tematów prac swoich dyplomantów, 
z uzasadnieniem na piśmie do Dziekana. Po opinii Wydzia łowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia, nowy temat przekazywany jest na Radę Wydziału do ponownej akceptacji. 

5. Studenci pod opieką swoich promotorów przygotowuj ą prace dyplomowe w czasie 
trwania ostatnich dwóch semestrów studiów. 

6. Napisaną / wykonaną pracę dyplomową  lub opublikowan ą (przyjętą do druku) pracę 
w formie artykułu w czasopiśmie naukowym, student przedkłada w wersji elektronicznej 
lub papierowej promotorowi do akceptacji. Zaakceptowana praca dyplomowa, tylko wersja 
zwartej pracy pisemnej, musi zostać poddana weryfikacji w systemie  antyplagiatowym.  

7. Ostatecznie promotor akceptuje pracę dyplomową, po uwzględnieniu „Raportu 
podobieństwa”, poprzez złożenie swojego podpisu w pracy (w formie papierowej) na 
oświadczeniu. 

8. Promotor proponuje kandydatury dwóch recenzentów pracy dyplomowej, wype łniając 
formularz wyboru recenzentów. Proponowane na recenzenta osoby musz ą mieć dorobek 
naukowy związany z tematyką pracy. Recenzje prac dyplomowych zrealizowanych pod 
opieką samodzielnych nauczycieli akademickich musz ą być realizowane w tej samej 
grupie nauczycieli. Ostatecznego wyboru jednego recenzenta dokonuje Prodziekan ds. 
Nauczania. W przypadku recenzji negatywnej, dziekan zasi ęga opinii drugiego recenzenta 
(Paragraf 37, punkt 4 Regulaminu Studiów). 

9. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie minimum dwa tygodnie przed terminem 
rozpoczęcia sesji egzaminu dyplomowego.  W szczególnych przypadkach i na 
uzasadniony wniosek studenta, Prodziekan ds. Nauczania mo że przedłużyć termin 
składania pracy dyplomowej maksymalnie do 15 listopada (Paragraf 38, punkt 2 
Regulaminu Studiów). 

10. Recenzent przygotowuje i sk łada do dziekanatu recenzję pracy dyplomowej w terminie 
jednego tygodnia przed planowanym terminem obrony. 

11. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie przez studenta 
wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie i programie studiów oraz uzyskanie 
pozytywnej recenzji pracy dyplomowej. 


