Wydział Anglistyki

Uchwała nr…35….../2012/2013
Rady Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 8 marca 2013
w sprawie ustanawiania i zmiany kierującego praca dyplomową
Na podstawie §63 ust pkt 1 Statutu UAM i § 65 Regulaminu studiów UAM Rada Wydziału
Anglistyki UAM uchwala co następuje
1.Do 15 września dziekan ogłasza listę osób, które kierować będą pracami licencjackimi w
kolejnym roku akademickim.
2.Zapisy studentów na seminarium licencjackie prowadzi opiekun roku. Listy studentów
uczęszczających na dane seminarium licencjackie są zamknięte do 30 października danego
roku akademickiego. Opiekun przekazuje listy dziekanowi do 10 listopada.
3.Do 1 czerwca dziekan ogłasza listę osób, które będą prowadzić seminaria i kierować pracami
magisterskimi na I roku w kolejnym roku akademickim. Kandydaci na studia magisterskie
wybierają seminarium i przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z prowadzącym to
seminarium. W przypadku, gdy kandydat pomyślnie przejdzie przez proces rekrutacyjny,
zostaje on zapisany na dane seminarium. Jeśli na dane seminarium zgłosi się zbyt duża
liczba kandydatów, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, o przyjęciu na wybrane seminarium
decyduje zdobyta liczba punktów. Osoby, które nie dostaną się na wybrane seminarium
zostają zapisane na seminarium drugiego wyboru lub na inne seminarium, zgodnie z decyzją
komisji rekrutacyjnej.
4.Zmiana kierującego pracą dyplomową jest możliwa za pisemną zgodą kierującego pracą
dyplomową oraz zgodą przyjmującego na seminarium, nie później niż na początku ostatniego
semestru seminarium.
5.Zmiana jest też możliwa w przypadku przeniesienia ze studiów stacjonarnych na
niestacjonarne, po urlopie długoterminowym, w przypadku wznowienia studiów, długotrwałej
nieobecności promotora i w innych szczególnych przypadkach. W takim przypadku decyzję o
zmianie kierującego pracą dyplomową podejmuje dziekan w porozumieniu z prowadzącym
6.W każdym przypadku zmiana promotora oznacza dla studenta konieczność nadrobienia
braków wynikających z późniejszego dołączenia do grupy seminaryjnej jak również spełnienie
wymagań wynikających z konieczności napisania nowej pracy dyplomowej.
Uchwała Rady Wydziału obowiązuje od 1 października 2013 roku.
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