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Zaru4dzenie w 2 -2O2 1 / 2022
Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

z dn. 4 lutego 2022 r.

w sprawie
regulaminu naboru na seminaria dyplomowe, zasad opracowania prac dyplomowych

oraz egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
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I. Zasady ogtilne

1 . Wszystkie postanowienia dotycz4ce powoll,wania grup seminari6w dyplomowych s4
jawne i dokonlvane s4 w porozumieniu ze wszystkimi ich potencjalnymi uczestnikami
(prowadz4cymi i studentami) zgodnie z ustaleniami Rad Programowych ds. kierunk6w
studi6w.

2. Postanowienia te winny miei na celu przygotowanie prac dyplomowych na mo2liwie
najwylszym poziomie merytorycznym. Dzia\ania w tym wzglgdzie powinny preferowa6
pracownik6w o najwy2szych kwalifikacjach oraz angulowa| ich udzial w rozs4dnej do
obsfuZenia przez nich liczbie grup seminaryjnych.
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II. Zasady naboru na seminaria dyplomowe
l. Liczba student6w w grupie seminaryjnej jest zmienna i zale2y od liczby student6w na

danym kierunku lub specjalnoSci oraz liczby potencjalnych promotor6w kieruj4cych
prac4 dyplomow4. Jednak jedna grupa seminaryjna na seminariach: licencjackich i
inzynierskich - mo2e liczy| nie mniej ni2 8, nie wigcej ni2 13 os6b; magisterskich - nie
mniej ni2 7, nie wigcej ni2 12 os6b.

2. W przypadku prac licencjackich i inzynierskich 1 promotor mo2e posiadad maksymalnie
2 grrryy seminaryjne bior4c pod uwagg wszystkie kierunki studi6w na WNGiG, tj.
maksymalnie 26 osoby. Przy ustaleniu liczby os6b w grupach seminaryjnych dla
okeSlonego pracownika uwzglgdnia sig tez student6w niestacjonamych oraz student6w
innych wydzial6w UAM.

3. W przypadku prac magisterskich 1 promotor moZe miei maksymalnie 2 gnryy
magisterskie w danym roku akademickim bior4c pod uwagg wszystkie kierunki studi6w
na WNGiG, tj. maksymalnie 24 osoby. Dotyczy to obu lat studi6w II stopnia oraz obu
tryb6w (stacjonamego i niestacjonamego).

4. Rady Programowe ds. kierunk6w studi6w oglaszaj4 nazwiska promotor6w i
proponowane tematy prac dyplomowych na stronie intemetowej Wydzialu.
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5. W przypadku studi6w II stopnia Rada Programowa ds. kierunku studi6w mo2e wyrazi6
zgodg na prowadzenie prac magisterskich przez adiunkt6w. Dotyczy to adiunkt6w z co
najmniej 4-letnim stazem pracy. Adiunkt w danym roku akademickim moZe by6
promotorem l -2 prac magisterskich.
Problematyka pracy dyplomowej musi by6 zgodna z danym kierunkiem studi6w.
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III. Zasady opracowania pracy dyplomowej
1. Krlteria formalne pracy dyplomowej musz4 byi zgodne Zarzqdzeniem Nr 3/2020/2021

Rektora Uniwersytetu im. Addma Mickiewicza w Poznaniu z dnis 7 wrzeinia 2020 r. w
sprawie skladania i przechowywdnia prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum
Prac Dyplomowyc h oraz dokumentowania e gzaminu dyplomow e go.

2. Strona lrtulowa pracy dyplomowej musi by6 zgodna z zal4cznikuni ru 1a - lg do
niniejszego regulaminu. Jest ona oglaszana jako plik do pobrania przez student6w
WNGiG na wydzialowej stronie intemetowej.

3. Proponowane kryteria edyorskie pracy dlplomowej znajduj4 sig w zal4czniku nr 2 do
niniejszego regulaminu. S4 one oglaszane na wydzialowej stronie intemetowej.
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IV. Organizacja egzaminu dyplomowego.
l. Zeslavr zagadnief do egzaminu dyplomowego przygotowuj4 Rady Programowe ds.

kierunku studi6w.
2. Nie p6zniej ni2 na pocz4tku ostatniego semestru studi6w Rada Programowa ds. kierunku

studi6w przedstawia aktualny zestaw zagadnien do egzaminu dyplomowego i oglasza na
stronie intemetowej Wydziatu.

Zarz4dzene wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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