
 

UCHWAŁA NR 21/2009  
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 25 maja 2009 roku 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Realizacji Pracy Dyplomowej oraz 
Przebiegu Egzaminu Dyplomowego w Kolegium Karkonoskim. 
 
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 - §48 Regulaminu studiów 
Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze zatwierdzonego 28 września 2000 roku. 

 
§ 1 

Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Realizacji Pracy Dyplomowej oraz 
Przebiegu Egzaminu Dyplomowego: 
 
jest: 
 „§1 ust. 3. Praca dyplomowa jako dzieło stanowi opracowanie monograficzne w formie 
pisemnej napisane w języku polskim, zgodne z ustalonym zadaniem dyplomowym, które 
moŜe być dodatkowo uzupełniona o wykonane modele, projekty graficzne, prototypy, 
konstrukcje, programy komputerowe itp. stanowiące integralną część pracy dyplomowej. 
Rada wydziału moŜe ustalić wykonanie pracy dyplomowej w języku obcym. Do pracy 
dyplomowej wykonanej w języku obcym student załącza streszczenie w języku polskim.”  

wprowadza się: 

 „§1 ust. 3. Praca dyplomowa jako dzieło stanowi opracowanie monograficzne w formie 
pisemnej napisane w języku polskim, zgodne z ustalonym zadaniem dyplomowym. Praca 
dyplomowa moŜe być dodatkowo uzupełnione o wykonane modele, projekty graficzne, 
prototypy, konstrukcje, programy komputerowe itp., które są opisane w pracy dyplomowej. 
Rada wydziału moŜe ustalić wykonanie pracy dyplomowej w języku obcym. Do pracy 
dyplomowej wykonanej w języku obcym student załącza streszczenie w języku polskim.” 

jest: 

„§3. ust. 5. Praca dyplomowa wykonana przez studenta pozostaje własnością Kolegium.”  

wprowadza się: 

 „§3 ust. 5. Praca dyplomowa jako opracowanie monograficzne w formie pisemnej wykonane 
przez studenta pozostaje własnością Kolegium. Część praktyczna pracy zawierająca model, 
prototyp, konstrukcję itp. pozostaje własnością Kolegium pod warunkiem, Ŝe elementy 
składowe tej części pracy zostały sfinansowane przez Kolegium.” 

jest: 

„§4. ust. 3. Pracę dyplomową ocenia równieŜ recenzent zgodnie z drukiem wg załącznika nr 
4. Wykonanie recenzji dziekan zleca nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu 
w Kolegium Karkonoskim ze specjalnością naukową zgodną z kierunkiem studiów studenta. 
Wyjątkowo dopuszcza się moŜliwość konsultacji lub wykonania recenzji przez osobę nie 
będącą pracownikiem Kolegium, lecz wymaga to zgody dziekana.” 
 
wprowadza się: 
„§4. ust. 3. Pracę dyplomową ocenia równieŜ recenzent na odpowiednim formularzu 
(załącznik nr 4). Wykonanie recenzji dziekan zleca nauczycielowi akademickiemu 
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zatrudnionemu w Kolegium Karkonoskim. Wyjątkowo dopuszcza się moŜliwość konsultacji 
lub wykonania recenzji przez osobę nie będącą pracownikiem Kolegium, lecz wymaga to 
zgody Rektora.” 
 

§ 2 
Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi Kolegium Karkonoskiego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Rektor 

 

dr hab. Henryk Gradkowski 

prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 


