Uchwała Nr 02/RK_T/WT/2020

Rady Programowej kierunku teologia
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru seminarium dyplomowego oraz ustanawiania i zmiany kierujących pracą
dyplomową na kierunku teologia

Na podstawie § 133 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Uchwała nr
218/2018/2019 Senatu UAM z dnia 17 kwietnia 2019 r.) oraz § 58 Regulaminu studiów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Uchwały nr 222/2018/2019 z dnia 29
kwietnia 2019 r. oraz nr 296/2018/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. Senatu UAM) Rada
Programowa kierunku teologia postanawia:
§1
Ustalić następującą procedurę wyboru seminarium dyplomowego oraz ustanawiania i
zmiany kierujących pracą dyplomową;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kierującym pracą magisterską może być – zgodnie z § 58 Regulaminu studiów
UAM – profesor lub profesor uczelni.
Promotora pracy dyplomowej wybiera student II roku studiów na drodze zapisu na
seminarium magisterskie, których lista ogłaszana jest w maju każdego roku.
Zapisy na seminaria odbywają się poprzez system USOSweb drogą elektroniczną.
Zapisy na poszczególne seminaria kończą się z chwilą wyczerpania limitu miejsc
(jeśli został określony). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
Zapisu należy dokonać nie później niż do końca czerwca danego roku
akademickiego.
Wniosek o zmianę promotora należy złożyć na piśmie (Załącznik nr 1 do uchwały)
do dziekana. Musi on zawierać pisemne wyrażenie zgody ze strony promotora
przyjmującego i promotora dotychczasowego. Zgodę na zmianę promotora wyraża
dziekan w formie decyzji pisemnej.
§2

Ustalić następującą procedurę upoważniania nauczycieli akademickich nie będących
profesorami bądź profesorami uczelnianymi i nauczycieli akademickich z innych uczelni do
kierowania pracą magisterską na kierunku teologia.
1.

2.

Student, który chce przygotować pracę dyplomową po kierunkiem nauczyciela
akademickiego z innej uczelni składa wniosek (Załącznik nr 2 do uchwały) do Rady
Programowej kierunku teologia o upoważnienie tego nauczyciela do kierowania
jego pracą magisterską. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.
Rada Programowa kierunku teologia może upoważnić nauczyciela akademickiego
ze stopniem doktora zatrudnionego w grupie pracowników badawczodydaktycznych lub badawczych niebędącego profesorem bądź profesorem
uczelnianym do kierowania pracą magisterską. Jednocześnie Rada powołuje
uprawnionego nauczyciela akademickiego z Wydziału Teologicznego do pełnienia
tej funkcji z ramienia UAM.

§3
Zatwierdzić formularze: wniosku o zmianę promotora na kierunku teologia (Załącznik nr
1 do uchwały) oraz formularz wniosku o upoważnienie nauczyciela akademickiego z innej
uczelni do kierowania pracą magisterską na kierunku teologia (Załącznik nr 2 do uchwały).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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