Zasady
dotyczące
realizacji
na
Wydziale
Nauk
o
dyplomowych prac magisterskich w formie artykułów naukowych

Ziemi

UŚ

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588,
1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187) Prawo o szkolnictwie wyższym
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego
lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem
studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Pracę dyplomową może stanowić́ w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa,
w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna
lub artystyczna. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim w § 30 pkt. 4 definiuje, że za pracę dyplomową może
być uznana wyłącznie praca przygotowana samodzielnie przez studenta. W wyjątkowych przypadkach, jeśli można
ustalić fragmenty samodzielnie przygotowane przez studenta, za pracę dyplomową może być uznana praca
zespołowa. Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w § 2 podkreśla, że podczas
rejestracji pracy konieczne jest podanie współautorów pracy.

1. Pracę dyplomową magisterską może stanowić artykuł lub cykl artykułów naukowych.
2. Decyzję o wyborze tej formy pracy dyplomowej podejmuje na prośbę studenta promotor
pracy, na którym spoczywa odpowiedzialność oceny wartości naukowej i formalnej
artykułu/artykułów, które mają być przedmiotem dyplomowania.
3. Pojedynczy artykuł musi spełniać wymogi:
A) merytoryczne - zgodność z tematem pracy dyplomowej przyjętym przez Radę Wydziału
oraz pełne przedstawienie problemu badawczego w nim określonego.
B) formalne - związane z rangą czasopisma i udziałem autorskim studenta. Artykuł musi zostać
opublikowany lub przyjęty do druku przez czasopismo naukowe z list A, B lub C
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Student powinien być jedynym autorem
artykułu. W przypadku artykułu wieloautorskiego publikacja może dotyczyć tylko wykazu
listy A i student musi być pierwszym autorem, a jego wkład musi przekraczać 50%, co należy
udokumentować stosownym oświadczeniem autorskim.
4. W przypadku cyklu artykułów muszą one stanowić spójną tematycznie całość, która jest
zgodna z przyjętym przez Radę Wydziału tematem pracy dyplomowej oraz w pełni przedstawia
problem badawczy w nim określony.
5. Do złożonego cyklu artykułów student musi dołączyć komentarz (autoreferat) w języku
polskim składający się z:
A) wstępu – wprowadzenie w tematykę pracy, opis problemu badawczego oraz cele
przedstawione w publikacjach,
B) podsumowania – najważniejsze wnioski z artykułów składających się na pracę dyplomową.
Jedynie praca zawierająca w/w elementy jest uznawana za pełną i może podlegać ocenie.
6. Wymagania stawiane cyklowi artykułów składającym się na pracę dyplomową:
A) artykuły zostały opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach, o uznanej renomie w
środowisku specjalistów z danej dziedziny, i w których przeprowadzana jest regularna ocena
recenzencka i redakcyjna artykułów,

B) przynajmniej jeden z artykułów, stanowiący główny wątek pracy musi być opublikowany
w czasopiśmie z list A, B lub C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
C) student powinien być jedynym autorem artykułu, o którym mowa w pkt. 6B lub w przypadku
współautorstwa wskazać fragmenty samodzielnie przygotowane (patrz pkt. 3B).
7. Jako artykuły opublikowane rozumie się takie, które w momencie składania pracy dyplomowej
ukazały się w druku lub posiadają numer DOI. W przypadku artykułów przyjętych do druku
student załącza do pracy pisemne zaświadczenie redakcji o przyjęciu artykułu do druku.
8. Student przedkłada promotorowi oświadczenie danego wydawnictwa, w którym ukazały się
artykuły, że nie rości ono praw autorskich dotyczących rozpowszechnienia elektronicznej wersji
artykułu w systemie APD - ORPD (dołączenie pliku pdf do APD).
8. Wprowadzona do archiwum prac dyplomowych (APD) praca składająca się z jednego
lub opatrzonego w komentarz w języku polskim cyklu artykułów, musi zawierać wszystkie
elementy zgodne z zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W formie załącznika dodawane są kopie artykułów (pdf), oświadczenia współautorów
i zaświadczenia wydawnictw. W przypadku zastrzeżonego dostępu do kopii artykułów, do
wprowadzonego do APD autoreferacie należy podać adres oficjalnej strony czasopisma.
9. Dalszy tryb oceny pracy jest identyczny jak w przypadku pracy pisemnej.

