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ZARZĄDZENIE
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie
PROWADZENIA PRAC MAGISTERSKICH
PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA
DOKTORA HABILITOWANEGO
Na podstawie §43, ust. 2, p. 1. c) i p. 2. d) Statutu UKSW oraz zgodnie z §43, p. 1
Regulaminu Studiów UKSW, zarządza się, co następuje:
§1
1. W uzasadnionym przypadku na promotora pracy magisterskiej może zostać
wyznaczony nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora habilitowanego,
jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada stopień doktora z dyscypliny naukowej, z której ma być przygotowywana
praca magisterska;
b) posiada dorobek naukowy odpowiadający merytorycznie zakresowi tematyki pracy
magisterskiej;
c) jest zatrudniony na stanowisku asystenta lub adiunkta i posiada co najmniej
dwuletni staż pracy na WFCh.
2. Pisemny wniosek o wyznaczenie na promotora nauczyciela akademickiego
spełniającego warunki podane w p. 1 przedstawia nauczyciel akademicki prowadzący
seminarium magisterskie, na którym ma być pisana praca magisterska. Wzór wniosku
stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wniosek, o którym mowa w p. 2 powinien zostać przedstawiony i przedyskutowany
przez Radę Instytutu, właściwą dla kierunku studiów magistranta.
4. Decyzję o wyznaczeniu na promotora każdorazowo podejmuje Rada WFCh po
zapoznaniu się z przedłożonym uzasadnieniem, dorobkiem naukowym kandydata oraz
opinią Rady Instytutu.
5. Wyrażanie zgody na prowadzenia pracy magisterskiej przez nauczyciela akademickiego
nieposiadającego stopnia doktora habilitowanego nie jest równoznaczne z udzieleniem
zgody na prowadzenie przez niego seminarium magisterskiego. Praca magisterska jest
przygotowywana na seminarium magisterskim prowadzonym przez nauczyciela
akademickiego wnioskującego o wyrażenie zgody, o której mowa w p. 2., a
wyznaczony promotor jest zobowiązany uczestniczyć we wspomnianym seminarium w
zakresie dotyczącym prezentowania i omawiania pracy magisterskiej, której jest
promotorem.

6. Nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia doktora habilitowanego i spełniający
warunki wymienione w p. 1, może być jednocześnie promotorem nie więcej niż dwóch
prac magisterskich.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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