
Uchwała Nr 12/RK_T/WT/2021 

Rady Programowej kierunku teologia   
z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia nowej procedury zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych 

na kierunku teologia  

 

Na podstawie § 133 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie 

nr 1/2020Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 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 zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunku 

teologia: 

 

1. Temat pracy dyplomowej ustala student w porozumieniu z kierującym pracą. 

2. Student wypełnia formularz (Załącznik nr 1) i przekazuje go promotorowi  

(w okresie zajęć zdalnych, student przesyła e-mailem ze swego konta studenckiego 

do promotora wypełniony wniosek w wersji elektronicznej) 

3. Promotor po zaakceptowaniu wniosku przekazuje go bezpośrednio właściwemu 

merytorycznie kierownikowi zakładu 

4. Po zaopiniowaniu wniosku przez zakład, kierownik zakładu przekazuje wniosek do 

Biura Obsługi Wydziału (w okresie pracy zdalnej dopuszczalne jest przesłanie 

podpisanego i zeskanowanego wniosku na adres e-mailowy Biura Obsługi 

Wydziału) 

5. Temat zostaje zatwierdzony na posiedzeniu Rady poprzez głosowanie. 

6. Temat powinien zostać zatwierdzony do końca semestru zimowego czwartego roku 

studiów.  

7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu pracy. Nowy 

temat przechodzi opisaną powyżej procedurę. Zmiana tematu pracy powinna 

nastąpić nie później niż do końca czwartego roku studiów.  

 

§2 

Formularz wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej na kierunku teologia,  

o którym mowa w §1 p.2 stanowi Załącznik nr 1 do uchwały 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Uchwała Nr  01/RK_T/WT/2020 Rady Programowej kierunku teologia  

z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie procedury zatwierdzania i zmiany tematów prac 

dyplomowych na kierunku teologia. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

ks. dr Jacek Zjawin 

Przewodniczący 

Rady Programowej kierunku teologia 


