Uchwała nr 53/2017
Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zapisów do grup seminaryjnych i zmiany seminarium dyplomowego oraz listy
promotorów uprawnionych do ich przeprowadzania
Na podstawie § 42 pkt. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego, stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały nr 125/04/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27
kwietnia 2017 r., uchwala się co następuje:
§1
Uchwała określa zasady zapisów do grup seminaryjnych i zmiany seminarium dyplomowego
oraz listę promotorów uprawnionych do ich przeprowadzania.
§2
Zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie odbywają się według następujących zasad:
studenci składają w dziekanacie propozycje, w których jednostkach organizacyjnych chcieliby
wykonywać pracę dyplomową. Przy kwalifikowaniu studentów na seminaria licencjackie brana
jest pod uwagę średnia ocen z przedmiotów realizowanych w dwóch pierwszych latach
studiów, a w przypadku seminarium magisterskiego średnia ocen ze studiów I stopnia. W
przypadku braku wolnych miejsc grupie seminaryjnej prowadzonej w wybranej przez studenta
jednostce organizacyjnej, student zostanie wpisany automatycznie na wolne miejsce w innej
jednostce organizacyjnej. Kierownicy jednostek organizacyjnych mają wpływ na dobór
studentów do grupy seminaryjnej poza przyjętymi kryteriami (np. na podstawie aktywnej
działalności w Studenckim Kole Naukowym).

§3
Liczbę grup seminaryjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych ustala Dziekan na
podstawie liczby osób uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych.

§4
W uzasadnionych przypadkach student może wnioskować o zmianę jednostki prowadzącej
seminarium w terminie 30 dni od ustalenia składu osobowego grup seminaryjnych.

§5
Decyzję o zmianie grupy seminaryjnej podejmuje Dziekan po akceptacji Kierownika jednostki
organizacyjnej, do której przydzielono studenta oraz Kierownika jednostki organizacyjnej, co
do której student ubiega się o przyjęcie.
§6

Studenci dokonują wyboru promotora pracy dyplomowej na podstawie listy przedstawionej
przez Kierownika jednostki organizacyjnej realizującej seminaria na danej specjalności.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

§8
Traci moc uchwała nr 41/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
17 września 2015 r.

Dziekan
Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

