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Zarządzenie nr 8/2021 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie wymogów formalnych prac dyplomowych  

realizowanych w formie artykułów naukowych 

w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

 

 

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. w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 5/2021 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk 

Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, których stosowanie przewidziane jest od 1 

października 2021 r., zmienionego zarządzeniem  nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 4 listopada 2021 r., zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zaliczenie opublikowanego artykułu naukowego w czasopiśmie znajdującym się w chwili publikacji w wykazie czasopism 

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „artykułem”, jako pracy dyplomowej odbywa 

się na podstawie zaopiniowanego przez promotora wniosku skierowanego do dziekana. Wzór wniosku stanowi załącznik 

nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

1. Przez artykuł rozumie się recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej: 
1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;  
2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.  

2. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w 
wykazie czasopism. 

3. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna. 

 

§ 3. 

 

1. Zaliczenie artykułu jako pracy dyplomowej odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez studenta 
uwzględniającej kopię publikacji (jeśli czasopismo wydawane jest w formie książkowej) bądź wydruk publikacji w 
formie zamieszczonej na stronie czasopisma. 

2. Warunkiem uznania artykułu za pracę dyplomową jest zgodność z obowiązującymi aktualnie definicjami, obecnymi 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 661). 

 

§ 4. 

 

1. W przypadku prac licencjackich artykuł może być uznany za pracę dyplomową, jeżeli znajduje się w ogłoszonym 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z 
konferencji międzynarodowych z liczbą punktów nie mniejszą niż 20.  
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2. W przypadku prac magisterskich artykuł może być uznany za pracę dyplomową, jeżeli znajduje się w ogłoszonym 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z 
konferencji międzynarodowych z liczbą punktów nie mniejszą niż 40. 
 

§ 5. 

 

Artykuł jako praca dyplomowa może być przedłożony tylko jeden raz. 

 

§ 6. 

 

1. Praca dyplomowa w postaci artykułu, po wydaniu zgody dziekana, w związku z procedurami jakim poddawane 

są teksty przesyłane do czasopism naukowych nie podlega ponownej recenzji, są jej przyznawane oceny bardzo 

dobre (ocena promotora, ocena recenzenta).  

2. Praca dyplomowa w postaci artykułu podlega jednak sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego przy czym raport antyplagiatowy winien być opatrzony odpowiednim komentarzem 

promotora wyjaśniającym wynik. 

 

§ 7. 

 

Student zobowiązany jest wprowadzić do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) plik pdf w formie w jakiej został 

opublikowany. 

 

§ 8. 

 

Pracownik dziekanatu przyjmujący pracę dyplomową w postaci artykułu wpisuje komentarz w Uniwersyteckim Systemie 

Obsługi Studiów (USOS), przy dacie złożenia pracy, że praca powstała na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 

5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 września 

2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w 

Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, których stosowanie przewidziane jest 

od 1 października 2021 r. 

 

 

 

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

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych 
ChAT w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wymogów formalnych 
prac dyplomowych realizowanych w formie artykułów naukowych w Wydziale 
Nauk Społecznych ChAT w Warszawie 

Warszawa…………………… 

imię i nazwisko studenta 
studia I/II stopnia 
zakres specjalnościowy 
numer albumu 

WNIOSEK 

o uznanie za pracę dyplomową artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie recenzowanym 
znajdującym się w wykazie czasopism naukowych ogłoszonych aktualnym komunikatem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

lub 

o uznanie za pracę dyplomową rozdziału w monografii opiniowanej przez recenzentów zewnętrznych*  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na uznanie za pracę dyplomową opublikowanego/przygotowywanego 
artykułu/artykułów/rozdziału w monografii* pod tytułem……………………. Publikacja ukazała się/ukaże się* w 
………………………………(proszę podać nazwę czasopisma lub dane dotyczące monografii, np. wydawcę, redakcję naukową, 
tytuł monografii itp.).  

Jednocześnie informuję, że przyjmuję do wiadomości, co następuje:  

1. Ostateczna decyzja o przyjęciu publikacji jako pracy dyplomowej będzie podjęta przez dziekana po 
ocenie jej zakresu i wartości merytorycznej. 

2. Praca musi być opublikowana, by mogła być przedstawiona celem obrony (link do artkułu/numer DOI 
lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji i planowanym terminie wydania). 

3. Rozdział w monografii musi być recenzowany przynajmniej przez jednego recenzenta spoza ChAT. 

 

 

        podpis studenta 

Opinia Promotora pracy dyplomowej:  
 

 

 

DECYZJA DZIEKANA  

 

 

* niepotrzebne usunąć 


