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ZARZĄDZENIE NR 147/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zasad wyznaczania promotorów i recenzentów prac dyplomowych 

 

§ 1 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala zasady wyznaczania promotorów i recenzentów prac 

dyplomowych. 

§ 2 

1. Promotorów prac dyplomowych wyznacza Dziekan ds. Studenckich/Dziekan Filii. 

2. Promotorzy są wybierani przez studentów w ramach zapisów elektronicznych w systemie USOS.  

3. Wymagania wobec promotorów są następujące:  

1) promotorem prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia może być nauczyciel akademicki ze stopniem 

naukowym doktora, 

2) promotorem prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia może być: 

a) nauczyciel akademicki ze stopniem doktora z co najmniej trzyletnim stażem pracy dydaktycznej  

po uzyskaniu stopnia doktora, o ile wcześniej wypromował przynajmniej 7 dyplomantów, przy czym liczba 

prowadzonych jednocześnie seminarzystów nie może być większa niż 5,  

b) nauczyciel akademicki ze stopniem doktora habilitowanego. 

4. W wyjątkowych przypadkach, Dziekan ds. Kształcenia w porozumieniu z Dziekanem ds. Studenckich lub 

odpowiednio Dziekan Filii mogą wyrazić zgodę na prowadzenie seminarium dyplomowego przez 

emerytowanego nauczyciela akademickiego z zachowaniem zasad przedstawionych w ust. 3. Zgodę taką należy 

uzyskać najpóźniej tydzień przez uruchomieniem zapisów na seminaria dla studentów. 

§ 3 

1. Recenzentów prac dyplomowych wyznacza Dziekan ds. Studenckich lub odpowiednio Dziekan Filii  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Recenzentem prac dyplomowych może być:  

1) nauczyciel akademicki ze stopniem doktora habilitowanego 

2) nauczyciel akademicki ze stopniem doktora jeśli promotorem danej pracy jest nauczyciel akademicki  

ze stopniem doktora habilitowanego, 
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3. Promotor i recenzent nie mogą być zatrudnieni w tej samej Katedrze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Dziekan ds. Studenckich lub odpowiednio Dziekan Filii może postanowić o niestosowaniu tej zasady.  

 

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2019 r.  

 

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                                                               Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


