
 

 
Uchwała nr 129/16 

Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego 
z dnia 16 lutego 2016 r. 

w sprawie przyznawania wyróżnień pracom dyplomowym na WZiMK 
 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.), 
Statutu Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uchwały Senatu Nr 180/15 - Regulamin studiów 
w Politechnice Świętokrzyskiej, Rada Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
Procedura przyznawania wyróżnień pracom dyplomowym na WZiMK 

1. Przyznawanie wyróżnień pracom dyplomowym na WZiMK odbywa się nie częściej niż 
raz w semestrze w danym roku akademickim w następujących terminach: 

a) do 15 października dla prac złożonych w semestrze letnim, 
b) do 15 kwietnia dla prac złożonych w semestrze zimowym.  

2. Opiekun lub recenzent pracy dyplomowej składa do Dziekana WZiMK pisemny wniosek 
o wyróżnienie obronionej pracy dyplomowej na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały nie później niż: 

a) do 15 września dla prac złożonych w semestrze letnim, 
b) do 15 marca  dla prac złożonych w semestrze zimowym. 

3. Przedmiotem wniosku o wyróżnienie może być tylko praca dyplomowa złożona 
w terminie określonym w zadaniu na pracę dyplomową, która uzyskała ocenę „bardzo 
dobry” zarówno od opiekuna pracy jak i recenzenta. 

4. Dziekan powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą Dziekan/Prodziekan 
ds. Studenckich i Dydaktyki jako przewodniczący Komisji oraz co najmniej trzej 
nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego dla każdego kierunku 
kształcenia, na którym zostały obronione prace dyplomowe wskazywane w złożonych 
wnioskach.  

5. Komisja Konkursowa w oparciu o złożone wnioski, większością głosów podejmuje 
decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wyróżnienia danej pracy dyplomowej. Decyzja 
Komisji wraz z uzasadnieniem sporządzana jest w formie pisemnej (na formularzu 
określonym w zał. nr 2). Decyzje podjęte w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej 
przekazywane są Dziekanowi Wydziału przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.  

6. Obrady Komisji Konkursowej są tajne, a decyzje ostateczne. 
7. Komisja Konkursowa powinna zakończyć pracę w terminach określonych w ust. 1. 
8. Dziekan, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Komisji powiadamia o otrzymanym 

wyróżnieniu autorów i opiekunów wyróżnionych prac dyplomowych. 
9. Wręczenie absolwentom otrzymanych wyróżnień odbywa się raz w semestrze w trakcie 

wydziałowej uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów. Wzór wyróżnienia 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


