Zasady naboru studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
na wykonanie prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
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W dniu 29 marca 2019 r. Dziekanat przekaże starostom listę z liczbą miejsc na wykonanie prac
dyplomowych w poszczególnych jednostkach naukowo-dydaktycznych oraz tematy prac
zatwierdzonych przez Radę Wydziału. Starostowie IV-tych lat Farmacji i Analityki Medycznej oraz
przedostatnich lat Kosmetologii I° i II° otrzymają z Dziekanatu imienne skierowania na pracę
dyplomową (bez wpisu konkretnej jednostki naukowo-dydaktycznej) dla wszystkich studentów.
Każdy student może mieć tylko jedno skierowanie, a próby kopiowania (powielania)
tych skierowań będą traktowane jako poważne wykroczenie dyscyplinarne.
Starostowie otrzymają także koperty z nazwami jednostek realizujących prace dyplomowe.
Na kopertach będą podane liczby miejsc prac dyplomowych, przyznanych danej jednostce na rok
akademicki 2019/2020.
W/w skierowania (nadal bez wpisu konkretnej jednostki naukowo-dydaktycznej), będą
przyjmowane od studentów przez starostów do dnia 3 kwietnia 2019 r. i włożone do koperty z
nazwą jednostki, w której dany student chciałby wykonywać pracę dyplomową.
(Proszę nie przyjmować w jednostkach skierowań bezpośrednio od studentów!)
W dniu 4 kwietnia 2019 r. starostowie przekażą koperty ze złożonymi skierowaniami
do kierowników zainteresowanych jednostek.
Do dnia 8 kwietnia 2019 r. kierownicy jednostek przeprowadzą rekrutację kandydatów,
wypełniając skierowania tylko osobom przyjętym, po czym skierowania te oraz skierowania osób
nieprzyjętych zwrócą staroście, który przekaże je do Dziekanatu do dnia 10 kwietnia 2019 r.
Liczba studentów przyjętych do wykonania prac, nie może być większa od liczby miejsc
przyznanych jednostce na rok akademicki 2019/2020 .
W dniu 12 kwietnia 2019 r. Dziekanat przekaże starostom listę miejsc nieobsadzonych
w jednostkach w I turze naboru, a studenci nie zakwalifikowani w I turze naboru do dnia 15 kwietnia
2019 r. ponownie składają u starostów swoje skierowania do kopert z nazwą jednostki, w której
chcieliby wykonywać pracę dyplomową i w której pozostały wolne miejsca.
W dniu 16 kwietnia 2019 r. starostowie przekażą koperty ze złożonymi przez studentów
skierowaniami do kierowników zainteresowanych jednostek, w których pozostały miejsca nie
obsadzone w I turze.
Kierownicy jednostek przeprowadzą nabór kandydatów w II turze, wypełniając skierowania tylko
osobom przyjętym, po czym skierowania te oraz ewentualne skierowania osób nieprzyjętych
zwrócą staroście, który przekaże je do Dziekanatu do dnia 25 kwietnia 2019 r.
W dniu 26 kwietnia 2019 r. w III turze naboru - Dziekan losowo zakwalifikuje pozostałych
studentów (niezakwalifikowanych w I lub II turze) do jednostek naukowo-dydaktycznych,
posiadających jeszcze wolne miejsca.
Informację o wynikach losowego naboru (pkt 8) otrzymują starości, zainteresowani studenci oraz
kierownicy odpowiednich jednostek w dniu 26 kwietnia 2019 r. Kierownicy jednostek otrzymają od
starostów również skierowania studentów zakwalifikowanych w III turze. Skierowania te po
wypełnieniu przez kierowników, zostaną zwrócone staroście, który przekaże je do Dziekanatu do
dnia 7 maja 2019 r. Wtedy też nastąpi zamknięcie procedury naboru na prace dyplomowe na rok
akademicki 2019/2020.
Studenci uczestniczący w Studenckich Kołach Naukowych również podlegają powyższej
procedurze naboru i są zobowiązani do składania skierowań na wykonywanie pracy dyplomowej
w wyznaczonych przez Dziekanat terminach rekrutacji obowiązujących na rok akademicki
2019/2020.

