
 

ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 28.10.2019 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 
w sprawie: powołania Komisji ds. Dyplomowania na Wydziale Zarządzania 

 

§ 1 

1. Mając na uwadze § 49 ust. 4 pkt 1 i 2 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki, powołuję na okres swojej kadencji Komisję ds. Dyplomowania  

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący komisji: 

 dr hab. inż. Teresa KUPCZYK, prof. AWL – Pełnomocnik Dziekana  

ds. Dyplomowania 

2) Członkowie komisji: 

 dr hab. Ryszard KAŁUŻNY, prof. AWL 

 ppłk dr Mikołaj KUGLER 

3) Sekretarz komisji: 

 mgr Magdalena MITUŁA 

2. Zadania Komisji ds. Dyplomowania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2019 r. 

             

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 
 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

- pracownicy Wydziału Zarządzania  



2 

 

Załącznik nr 1 

 

Zadania Komisji ds. Dyplomowania 

 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania. 

2. Opracowanie i aktualizacja Zasad redagowania i oceniania prac dyplomowych oraz trybu 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz Zasad redagowania i oceniania pracy dy-

plomowej oraz trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach podyplomo-

wych, a w szczególności: 

1) określanie ogólnych kryteriów merytorycznych i dydaktycznych, które powinny speł-

niać prace dyplomowe; 

2) określanie form prac dyplomowych stosownie do potrzeb procesu dyplomowania;  

3) określanie formy egzaminów dyplomowych, warunków dopuszczenia do takiego egza-

minu oraz sposobów jego oceniania, stosownie do potrzeb procesu dyplomowania. 

3. Określenie podstawowych obowiązków pracowników zaangażowanych w proces dyplomo-

wania. 

4. Określenie podstawowych zadań dla pracowników prowadzących seminaria dyplomowe 

oraz opiniowanie listy promotorów w zakresie kierunku i specjalności dyplomowania 

przedstawionych przez kierowników jednostek organizacyjnych. 

5. Opiniowanie tematów prac dyplomowych, w zakresie ich zgodności z kierunkiem  

i specjalnością kształcenia. Tematy powinny być także zgodne z obszarem działalności na-

ukowej poszczególnych promotorów.  

6. Monitorowanie poprawności prac związanych z opracowywaniem i udostępnieniem zagad-

nień egzaminacyjnych procesu dyplomowania  studentom.  

7. Organizowanie spotkań z promotorami w celu zarówno zaznajomieniem ich  

z ustaleniami Komisji oraz wyjaśnieniem ewentualnych wątpliwości w zakresie dyplomo-

wania.  

8. Współpraca z władzami Wydziału (Dziekanem oraz Prodziekanem ds. Dydaktycznych) 

oraz Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia w zakresie nadzoru nad procesem 

dyplomowania oraz formułowanie wniosków dotyczących sytuacji i istniejących w tym za-

kresie problemów. 

 

Jednocześnie Przewodniczący jest zobowiązany do kierowania pracami komisji i przedstawia-

nia stosownych wniosków w powyższym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem Dziekanowi 

Wydziału oraz Kolegium Dziekańskiemu. 


