Zarządzenie nr 2/D/2/17
Dziekana
Wydziału Studiów Społeczno-Ekonomicznych
Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie wymagań dotyczących pisania, składania i obrony prac dyplomowych
na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Studiów SpołecznoEkonomicznych w ŁSW
Na podstawie § 43 - § 50 Regulaminu Studiów Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach
uchwalonego przez Senat Uczelni (Uchwała nr 2/03/15 z dnia 25 kwietnia 2015 r.),
zwanego dalej „Regulaminem Studiów”, zarządzam co następuje:
§1
Praca dyplomowa może mieć charakter teoretyczny lub badawczy.
§2
1. Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z wymogami określonymi
w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2.
2. Ostatnie strony pracy stanowią: oświadczenia podpisane przez studenta – załączniki
nr 3 i nr 4 oraz oświadczenie podpisane przez promotora – załącznik nr 5.
§3
Student zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w § 43 - § 50
Regulaminu Studiów.
§4
1. Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Studiów SpołecznoEkonomicznych.
2. Przy składaniu pracy dyplomowej student zobowiązany jest do przedłożenia
oświadczeń wymienionych w § 2 ust. 2.
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§5
Rektor zatwierdza listę pracowników dydaktycznych, którzy będą recenzowali prace
dyplomowe na wydziale.
§6
1. Złożoną pracę dziekan kieruje do oceny przez promotora i recenzenta. Formularz
oceny pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 6.
2. Kryterium oceny pracy stanowią w szczególności:
a) treść odpowiadająca tematowi,
b) struktura pracy,
c) zawartość merytoryczna pracy,
d) samodzielność w analizowaniu podejmowanych zagadnień,
e) język stosowany w pracy (poprawność, bogactwo)
f) strona formalna pracy.
3. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa § 46 Regulaminu Studiów.
4. Po dokonaniu oceny pracy, złożonej przez studenta, dziekan powołuje komisję oraz
ustala termin egzaminu dyplomowego zgodnie z § 48 Regulaminu Studiów informując
o tym członków komisji.
5. Student o terminie egzaminu dyplomowego powiadamiany jest komunikatem
dziekana zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej ŁSW.
§7
W stosunku do studenta, który otrzymał ocenę niedostateczną lub z przyczyn
nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego zastosowanie ma
§ 49 Regulaminu Studiów.
§8
1. Egzamin dyplomowy zgodnie jest egzaminem ustnym, z zastrzeżeniem § 48 ust. 5.
2. Na egzaminie student odpowiada na pytania sformułowane przez członków komisji.
3. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala:
a) końcową ocenę egzaminu dyplomowego,
b) ostateczny wynik studiów zgodnie z § 50 ust. 1 – 5,
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4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji ogłasza jego wynik.
Przebieg i wynik egzaminu komisja odnotowuje w dokumentacji obrony pracy
dyplomowej.
§9
Za

prawidłowe

wypełnienie

dokumentacji

egzaminu

dyplomowego

odpowiada

przewodniczący komisji.
§ 10
Traci moc Zarządzenie nr 8/D/2/16 Dziekana Wydziału Pedagogiki Łużyckiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej w Żarach z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wymagań
dotyczących pisania, składania i obrony prac dyplomowych na studiach pierwszego
i drugiego stopnia na Wydziale Pedagogiki ŁWSH.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2017 roku.

Dziekan Wydziału
Studiów Społeczno-Ekonomicznych
Łużyckiej Szkoły Wyższej
im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą
dr Tadeusz Kowalski
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