
 
Zarządzenie nr 6/ZD/2017 

 
DZIEKANA 

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 

z dnia 08.02.2017 r. 

 
 

w sprawie wymagań stawianych artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego 
 
 
Zgodnie z Art. 167 a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Rozdziałem X §29, §30, §31, §32, §33, §34  
i §35 Regulaminu Studiów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z 2015 r. 
i §5 ust. 2 Uchwały Rady Wydziału WNHiS nr 65/2016 w sprawie regulaminu prac 
dyplomowych 
 
 

zarządzam 
 
 

następujące wymagania stawiane artykułom będącym podstawą dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego: 
 
 

1. Praca dyplomowa (licencjacka i magisterska) jest pracą pisemną, stanowiącą 

samodzielne opracowanie określonego zagadnienia naukowego, prezentującym 

ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, 

poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania  

i wnioskowania.  

2. W szczególnych przypadkach za zgodą dziekana praca może być opublikowanym 

artykułem, projektem badawczym, pracą projektową. 

3. Artykuł będący podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego musi być 

opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym, wymienionym  

w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism 

naukowych podejmującym problematykę z zakresu nauk społecznych. 

4. Czasopismo z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym 

opublikowany zostanie artykuł naukowy, musi być wycenione na  co najmniej 5 pkt. 

parametrycznych. 

5. Artykuł stanowiący podstawę dopuszczenia do egzaminu dyplomowego powinien 

liczyć co najmniej 27 tysięcy znaków (około 15 stron). 

6. Tematyka artykułu powinien być zgodna z kierunkiem studiów. 

7. Tematyka artykułu powinna być uzgodniona z promotorem pracy dyplomowej na 

podstawie przedstawionego konspektu.  

Egz. nr ….. 



8. Artykułu o którym mowa w ust. 2, musi być autorstwa dyplomanta. Nie dopuszcza 

się artykułów wieloautorskich. 

9. Artykuł nie może być sprawozdaniem, notą biograficzną, powielaniem cudzych badań 

naukowych. 

10. Student decydujący się na napisanie artykułu naukowego będącego podstawą 

dopuszczenia do egzaminu dyplomowego musi złożyć wniosek zaopiniowany przez 

promotora do dziekana do 30 listopada roku akademickiego, w którym odbywać się 

będzie egzamin dyplomowy. W przypadku roku akademickiego 2016/2017 

ostatecznym terminem złożenia wniosku do Dziekana jest 28 luty 2017 roku. 

11. Dziekan zwołuje seminarium, w którym udział biorą samodzielni pracownicy naukowi 

Wydziału, promotor oraz student. W jego trakcie student przedstawia koncepcję 

artykułu, omawia metody oraz koncepcję badań w przypadku artykułu opartego na 

badaniach empirycznych. 

12. Koncepcję pracy dyplomowej student przekazuje do dziekanatu wydziału co najmniej 

na dwa tygodnie przed planowanym seminarium, o którym mowa w ust. 10.  

13. Po przedstawieniu koncepcji artykułu pracownicy Wydziału biorący udział  

w seminarium przedstawiają swoją opinię.  

14. W ciągu dwóch tygodni od seminarium dziekan podejmuje ostateczną decyzję  

o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu jako podstawy egzaminu 

dyplomowego. 

15. Do artykułu będącego podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego można 

dołączyć opinie recenzentów wyznaczonych przez redakcję czasopisma.  

16. Wymagania dotyczące prac dyplomowych zawarte w regulaminie studiów stosuje się 

odpowiednio. 

17. Student zostaje dopuszczony do egzaminu po spełnieniu wszystkich warunków 

zawartych w niniejszym zarządzeniu, regulaminie studiów oraz ukazaniu 

(opublikowaniu) się artykułu w czasopiśmie przynajmniej na dwa tygodnie przed 

planowanym terminem egzaminu. Wersja elektroniczna i papierowa są równoważne. 

18. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 16, student nie 

zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego. 

 

 

 

 

Egz. nr 1 – a/a    

Egz. nr 2 – prodziekan ds. kształcenia i studenckich ………………………. 
 

(za potwierdzeniem odbioru) 

Egz. nr 3 – prodziekan ds. nauki ………………………. 
 

(za potwierdzeniem odbioru) 

Egz. nr 4 – dyrektor Instytutu Pedagogiki ………………………. 
 

(za potwierdzeniem odbioru) 

Egz. nr 5 – dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych ………………………. 
 

(za potwierdzeniem odbioru) 

Egz. nr 6 – kierownik Katedry Marynistyki ………………………. 
 

(za potwierdzeniem odbioru) 

 

DZIEKAN 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

/ – / 
 

dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. nadzw. AMW 

 


