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UCHWAŁA NR 2 

RADY DYDAKTYCZNEJ 
UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM 

I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie liczebności grup na zajęciach regularnych oraz organizacji seminariów 
licencjackich i magisterskich w Uniwersyteckim Centrum Badań nad 

Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem 

Na podstawie § 1 ust. 6 i 7 Uchwały nr 249 Senatu UW z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych 
(pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2014 
r. poz. 132) Rada Dydaktyczna Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem postanawia, co następuje: 

 Rozdział 1 
LICZEBNOŚĆ GRUP 

§ 1 

 Rada Dydaktyczna ustala następującą minimalną liczebność grup dla zajęć 
regularnych w UCBS: 
 

Lp. Rodzaj zajęć Liczebność grupy 

1 Wykład obowiązkowy liczba studentów na roku 

2 Wykład do wyboru min 6; liczba studentów na roku 

3 Konwersatorium obowiązkowe liczba studentów na roku 

4 Konwersatorium do wyboru od 6 studentów 

5 Seminarium dyplomowe  od 6 do 8 studentów 

6 Proseminarium liczba studentów na roku 

7 Ćwiczenia laboratoryjne od 6 do 14 studentów 

8 Ćwiczenia audytoryjne, terenowe, 
warsztatowe 

od 10 do 25 studentów 

Rozdział 2 
ORGANIZACJA SEMINARIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 

§ 2 

Studenci wszystkich kierunków prowadzonych przez UCBS wybierają seminarium 
dyplomowe i Promotora w UCBS lub mogą dołączyć do istniejących seminariów 
dyplomowych na Wydziałach Współtworzących UCBS. 

§ 3 

Nauczyciel akademicki uprawniony zgodnie z Regulaminem Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim lub nauczyciel akademicki upoważniony przez Radę UCBS 
do prowadzenia seminariów dyplomowych może w roku akademickim kierować 
przygotowaniem nie więcej niż 8 prac licencjackich lub magisterskich na wszystkich 
prowadzonych przez UCBS kierunkach i trybach studiów. 
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§ 4 

Prowadzenie seminariów magisterskich w UCBS lub kierowanie powstawaniem 
pracy magisterskiej poza seminarium powierza się nauczycielom akademickim mającym 
co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub upoważnionym przez Radę 
UCBS nauczycielom akademickim mającym stopień naukowy doktora. 

§ 5 

Seminarium poprzedza rodzaj zajęć przygotowujących, tzw. Proseminarium, które 
trwa 2 semestry i które odbywa się w UCBS. Grupy Proseminaryjne są prowadzone dla 
całego roku. 

§ 6 

Nauczyciel akademicki zatrudniony w UCBS może prowadzić poza seminarium 
dyplomowym 3 seminarzystów, przy czym liczone mu jest maksymalnie 5 godzin za 
semestr pracy z każdym studentem w jednym roku akademickim. 

§ 7 

Na każdym kierunku studiów nauczyciel akademicki zatrudniony w UCBS może 
prowadzić jedno seminarium dyplomowe w każdym trybie i na każdym stopniu studiów. 
W roku akademickim nauczyciel akademicki może prowadzić nie więcej niż 1 seminarium 
dyplomowe. 

§ 8 

Bieżący nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Kierownik Studiów. 

§ 9 

Zgłaszając propozycję prowadzenia seminarium dyplomowego nauczyciel 
akademicki bierze pod uwagę warunki określone § 3, 6 i 7 oraz zgodność problematyki 
seminarium dyplomowego z kierunkiem studiów. 

§ 10 

Nauczyciel akademicki zgłaszając propozycję prowadzenia seminarium 
dyplomowego nie może określić górnego limitu liczebności grupy seminaryjnej na mniej 
niż 8 studentów. 

§ 11 

Zgłoszone propozycje seminariów dyplomowych Kierownik Studiów przedstawia 
studentom i przeprowadza rekrutację na seminaria dyplomowe. 

§ 12 

1. Kierownik Studiów dokonuje weryfikacji zgodności tematyki zgłoszonych 
seminariów dyplomowych z kierunkiem studiów. 

2. Seminaria dyplomowe, których tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów, są 
przedstawione do wyboru studentom w celu przeprowadzenia rekrutacji na seminaria 
dyplomowe. 
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§ 13 

Zgłaszanie propozycji seminariów dyplomowych następuje do końca kwietnia roku 
akademickiego poprzedzającego rok, w którym seminaria będą prowadzone. 

§ 14 

 Rekrutacja na seminaria dyplomowe następuje w czerwcu roku akademickiego 
poprzedzającego ten, w którym seminarium będzie prowadzone. 

§ 15 

Dyrektor UCBS zatwierdza przedstawione przez Kierownika Studiów listy 
zgłoszonych seminariów dyplomowych i listy uruchomionych seminariów, biorąc pod 
uwagę postanowienia § 6, 9 i 10. 

§ 16 

Kierownik Studiów informuje o uruchomieniu w UCBS seminariów dyplomowych 
nie później niż do końca czerwca. 

§ 17 

Zmiana seminarium dyplomowego przez studenta w trakcie roku akademickiego, 
w którym student realizuje seminarium dyplomowe, może nastąpić za pisemną zgodą 
dotychczasowego i nowego promotora, pod warunkiem, że nie narusza to postanowień 
§ 6 i 7. 

§ 18 

Uprawniony lub upoważniony nauczyciel akademicki może kierować 
powstawaniem pracy dyplomowej studenta, która nie zaliczyła ostatniego semestru 
seminarium dyplomowego  (nie złożyła w dziekanacie przyjętej przez promotora do 
obrony pracy dyplomowej do końca roku akademickiego, na który przypada planowany 
termin ukończenia studiów) tylko wtedy, gdy osoba ta posiada status studenta (ma zgodę 
na przedłużenie okresu trwania studiów, powtarza rok lub została wznowiona na ostatni 
etap studiów). 

§ 19 

W przypadku, gdy w trakcie roku akademickiego liczebność seminarium 
dyplomowego zmaleje poniżej 6 studentów, stosuje się odpowiednio § 6. 

§ 20 

Zbiorczą ewidencję seminariów dyplomowych i liczby powstających na nich prac 
licencjackich i magisterskich prowadzi Kierownik Studiów. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Dydaktycznej UCBS: M. Zalewska 


