
 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 3 marca 2020 roku 

  

w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów,  

jakie musi spełniać nauczyciel akademicki wyznaczony do pełnienia funkcji promotora 

pracy dyplomowej oraz liczebności grup seminaryjnych 

 

 

Na podstawie § 66 ust. 5 uchwały nr 39 Senatu UMK z dnia 30 kwietnia 2019 roku Regulamin 

studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 

277) oraz § 6 ust. 2 zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 

dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia i rozliczania zajęć dydaktycznych realizo-

wanych przez nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biu-

letyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 43) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Promotorem studenta przygotowującego pracę dyplomową na jednolitych studiach magi-

sterskich na kierunku prawo oraz studiach drugiego stopnia na kierunkach administracja i do-

radztwo podatkowe może być wyznaczony przez kierownika katedry nauczyciel akademicki 

posiadający tytuł naukowy albo stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2. Promotorem studenta przygotowującego pracę dyplomową na studiach pierwszego stop-

nia na kierunku administracja może być wyznaczony przez kierownika katedry nauczyciel aka-

demicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

 

§ 2 

Nauczyciel akademicki może prowadzić po jednym seminarium dyplomowym na każdym kie-

runku studiów, poziomie studiów i w każdej formie studiów (zarówno na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych). 
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§ 3 

1. Seminaria dyplomowe są prowadzone w grupach liczących od 1 do 12 studentów. 

2. Łączna liczba uczestników wszystkich seminariów dyplomowych prowadzonych przez 

nauczyciela akademickiego kończących studia w danym roku akademickim nie może przekra-

czać trzydziestu studentów. 

3. Do liczby uczestników seminariów dyplomowych, o której mowa w ust. 2, nie wlicza się 

studentów powtarzających rok studiów oraz studentów wznawiających studia, którzy przed skre-

śleniem z listy studentów byli uczestnikami seminarium prowadzonego przez tego nauczyciela 

akademickiego. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 kwietnia 2011 roku w spra-

wie zasad prowadzenia seminariów dyplomowych. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2020 roku. 

 

Dziekan 

            Wydziału Prawa i Administracji 

 

       Prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski 

 


