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Zarządzenie nr 7/2021 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych 

realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r. 

 

 

 

 

Na podstawie § 44 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały 

Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz § 3 ust. 3-4, 5 pkt 4, § 43 ust. 3 regulaminu studiów 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. , zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

 

W zarządzeniu nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu 

dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, 

których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r. § 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Prace dyplomowe powinny być przygotowywane indywidualnie (jednoosobowe). 

2. Dopuszcza się wspólne przygotowanie pracy dyplomowej przez studentów pod warunkiem określenia 

procentowego wkładu każdego ze współautorów nie mniejszego niż 50% dla każdego z Autorów. 

3. Praca dyplomowa, może być realizowana jako zespołowa praca dyplomowa przez nie więcej niż 2 studentów. 

4. Zgodę na wspólne przygotowanie pracy dyplomowej przez studentów wyraża Dziekan, po zasięgnięciu opinii 

promotora. 

5. W szczególności praca zespołowa stanowi efekt pracy prowadzonych przez studentów badań naukowych pod 

kierunkiem promotora lub jest wynikiem uczestnictwa w zespole badawczym kierowanym przez promotora. 

6. Pod tytułem pracy zespołowej powinien pojawić się dopisek ujęty w nawias „praca zespołowa”. 

 

§ 2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

(-) prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT 

 


