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Wprowadzanie godzin za prace dyplomowe i recenzje  
w roku akademickim 2019/2020 

1. Formularz Prace dyplomowe wg osób - wprowadzanie godzin za 

prace dyplomowe i recenzje 
 

Formularz Prace dyplomowe wg osób jest dostępny po wybraniu z głównego okna systemu USOS 

Dyplomy, a następnie podmenu Prace dyplomowe wg osób. 

1.1. Godziny z tytułu opieki** nad wykonywaniem prac dyplomowych 
Godziny z tytułu opieki** nad pracami dyplomowymi są wprowadzane w zakładce Opiekunowie.  

Po wyborze osoby odpowiedzialnej za prowadzenie pracy dyplomowej, należy dla danej osoby 

określić: 

 liczbę godzin za pracę (wg. załącznika Nr 1), 

 kod rozliczenia pensum (załącznik Nr 2), 

 kod kosztorysu (załącznik Nr 3). 

Wymienione powyżej elementy są wprowadzane poniżej listy zawierającej nazwiska opiekunów* 

danej pracy dyplomowej. Na Rys. 1. zostały przedstawione przykładowe wartości, które należy 

uzupełnić w trakcie wpisywania godzin za opiekę** nad pracą dyplomową. 

 

            Rys. 1. Zakładka Opiekunowie, uzupełnienie liczby godzin za opiekę** nad pracą dyplomową 

Wartość pola Liczba godzin za pracę przyjmuje różne wartości w zależności od poziomu 

kształcenia (studia I stopnia, studia II stopnia). Zestawienie możliwych wartości zostało zamieszczone 

w załączniku Nr 1. Wartości należy wprowadzać zgodnie z tym zestawieniem. 

Uwaga! Liczba godzin z tytułu opieki** nad wykonywaniem pracy dyplomowej jest ustalona na 

podstawie § 24 ust. 3 regulaminu pracy, który obowiązuje od 01.10.2019 r. 

Pole Liczba godzin do pensum należy pozostawić puste. Podczas rozliczania pracownika algorytm 

automatycznie określi liczbę godzin do pensum. 

Pole Kod rozliczenia pensum określa jednostkę organizacyjną (wydział), w której są rozliczane 

godziny pracownika oraz cykl dydaktyczny, którego rozliczenie dotyczy. Kod ten na dwóch pierwszych 

pozycjach określa wydział (np. RE – Wydział Elektrotechniki i Informatyki), a na kolejnej pozycji rok 

akademicki, którego dotyczy rozliczenie. Kod rozliczenia pensum musi odpowiadać jednostce 

organizacyjnej (wydziałowi), w której jest zatrudniony dany pracownik. Np. jeśli pracownik X jest 

zatrudniony w jednostce REEA000 to zawsze kod rozliczenia dla tego pracownika będzie się 
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rozpoczynał RE od (np. RE_2019/20), niezależnie od wydziału, na którym realizował opiekę** nad 

pracą dyplomową.  

W polu Kod kosztorysu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni kod. Na liście znajdują się 

dwa kody odpowiadające opiece** za pracę dyplomową: 

 R50STETPD - Prace dyplomowe stacjonarne, 50 koszt.uzysk., st., ekwiw.twórcz. 

 R50NSETPD - Prace dyplomowe niestacjonarne, 50 koszt.uzysk., nst., ekwiw.twórczy 

Kod kosztorysu określa formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne), na której była realizowana 

opieka** nad pracą dyplomową oraz charakter wykonywanych czynności (charakter twórczy). 

W oknie Opis kosztorysu pojawi się nazwa kodu wybranego w polu Kod kosztorysu. 

 

1.2. Godziny z tytułu recenzowania prac dyplomowych 
Godziny za recenzowanie prac dyplomowych są wprowadzane w zakładce Recenzje. W zakładce 

tej są wprowadzane zwykle dwie osoby sporządzające recenzje. Jedną z tych osób jest opiekun* 

danej pracy, a drugą osobą jest recenzent danej pracy dyplomowej (recenzent). Godziny w tym 

przypadku są przypisywane wyłącznie osobie, która jest odpowiedzialna za napisanie recenzji 

(recenzentowi). Opiekunowi* pracy dyplomowej NIE NALEŻY wpisywać godzin za recenzje (wszystkie 

pola pozostają puste). Dla recenzenta należy uzupełnić poniższe pola: 

 liczbę godzin za pracę (wg. załącznika Nr 1), 

 kod rozliczenia pensum (załącznik Nr 2), 

 kod kosztorysu (załącznik Nr 3). 

Wymienione powyżej elementy są wprowadzane poniżej listy zawierającej nazwiska recenzentów. Na 

Rys. 2 zostały przedstawione przykładowe wartości, które należy uzupełnić w trakcie wpisywania 

godzin za recenzję pracy dyplomowej. 

 

Rys. 2. Zakładka Recenzje, uzupełnienie liczby godzin za recenzje      

Zestawienie możliwych wartości zostało zamieszczone w załączniku Nr 1. Wartości należy 

wprowadzać zgodnie z tym zestawieniem. 

Pole Liczba godzin do pensum należy pozostawić puste. Podczas rozliczania pracownika algorytm 

automatycznie określi liczbę godzin do pensum. 

Pole Kod rozliczenia pensum określa jednostkę organizacyjną (wydział), w której są rozliczane 

godziny pracownika oraz cykl dydaktyczny, którego rozliczenie dotyczy. Kod ten na dwóch pierwszych 

pozycjach określa wydział (np. RE – Wydział Elektrotechniki i Informatyki), a na kolejnej pozycji rok 

akademicki, którego dotyczy rozliczenie. Kod rozliczenia pensum musi odpowiadać jednostce 

organizacyjnej, w której jest zatrudniony dany pracownik. Np. jeśli pracownik X jest zatrudniony  

w jednostce REEA000 to zawsze kod rozliczenia dla tego pracownika będzie się rozpoczynał od RE 

(np. RE_2019/20), niezależnie od tego, na którym wydziale recenzował pracę dyplomową.  
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W polu Kod kosztorysu należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni kod. Na liście znajdują się 

dwa kody odpowiadające recenzji pracy dyplomowej: 

 R50STETRC - Recenzje do prac stacjonarne, 50 koszt.uzysk., st., ekwiw.twórczy 

 R50NSETRC - Recenzje do prac niestacjonarne, 50 koszt.uzysk., nst., ekwiw.twórczy 

Kod kosztorysu określa formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne), na której była realizowana 

praca dyplomowa, której dotyczy recenzja oraz charakter wykonywanych czynności (charakter 

twórczy). 

W oknie Opis kosztorysu pojawi się nazwa kodu wybranego w polu Kod kosztorysu. 

 

Uwaga: 
1. W przypadku, gdy opiekę** nad wykonywaniem pracy dyplomowej sprawuje więcej niż jeden 

opiekun* liczba godzin z tytułu opieki** nad pracą jest dzielona pomiędzy te osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Liczbę godzin do rozliczenia dla każdego opiekuna* ustala Dziekan z uwzględnieniem liczby 
godzin określonej dla danego Wydziału w załączniku nr 1. 

Na Rys. 3 została przedstawiona opisana powyżej sytuacja, dla pracy dyplomowej 

realizowanej na studiach stacjonarnych I stopnia. W przedstawionym przypadku liczba godzin 

za opiekę* jest dzielona równo pomiędzy dwóch opiekunów. 

 

 

 

                                Rys. 3. Uzupełnienie liczby godzin dla dwóch opiekunów*, którzy sprawują jednocześnie opiekę** nad 

pracą dyplomową (st. stacjonarne I stopnia). 

 

2. W przypadku, gdy recenzentami pracy dyplomowej licencjackiej, inżynierskiej lub 

magisterskiej są dwie osoby, dla każdego recenzenta danej pracy – do rozliczenia przyjmuje 

się 1 godzinę.  

Na Rys. 4 przedstawiona została opisana powyżej sytuacja, dla pracy dyplomowej recenzowanej 

przez dwóch recenzentów. W przedstawionym przypadku liczba godzin za recenzję przyznawana 

jest wg załącznika nr 1 dla każdego recenzenta. 
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Rys. 4. Uzupełnienie liczby godzin dla dwóch recenzentów, którzy recenzują pracę dyplomową studenta (st. 
stacjonarne I stopnia). 

3. W przypadku, gdy praca dyplomowa jest zespołowa (np. realizowana wspólnie przez dwóch 

studentów) liczbę godzin z tytułu opieki** nad pracą dyplomową należy wpisać za każdego 

studenta osobno z uwzględnieniem liczby godzin określonej dla danego Wydziału w 

załączniku Nr 1.  

 

4. Podczas określania okresu rozliczenia należy wybrać okres odpowiadający dacie egzaminu 

dyplomowego.  

Przykłady: 
1. Student Wojciech Nowak realizuje pracę dyplomową na studiach stacjonarnych I stopnia, na 

WEiI (RE00000) w roku akademickim 2019/2020. Opiekunem* pracy dyplomowej jest 

Grzegorz Dec zatrudniony w jednostce REEA000. Recenzent pracy dyplomowej Roman Zajdel 

jest zatrudniony w jednostce REEA000. 

1) Uzupełnienie liczby godzin za pracę dyplomową (dla opiekuna* Grzegorza Deca): 

 liczbę godzin za pracę – 5h 

 liczbę godzin do pensum – pozostawić puste  

 kod rozliczenia pensum - RE_2019/20 

 kod kosztorysu – R50STETPD 

2) Uzupełnienie liczby godzin za recenzję pracy dyplomowej (dla recenzenta Romana 

Zajdla): 

 liczbę godzin za  pracę – 1h 

 liczbę godzin do pensum – pozostawić puste 

 kod rozliczenia pensum - RE_2019/20 

 kod kosztorysu - R50STETRC 

 

2. Student Wojciech Nowak realizuje pracę dyplomową na studiach stacjonarnych I stopnia, na 

WCh (RC00000) w roku akademickim 2019/2020. Jego opiekun* to Jan Kowalski, który 
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zatrudniony jest w jednostce REEA000. Recenzent pracy Piotr Wójcik jest zatrudniony 

w jednostce RCCA000. 

1) Uzupełnienie liczby godzin za prace dyplomową (dla opiekuna* Jana Kowalskiego): 

 liczbę godzin za pracę – 5h 

 liczbę godzin do pensum – pozostawić puste 

 kod rozliczenia pensum - RE_2019/20 

 kod kosztorysu – R50STETPD 

2) Uzupełnienie liczby godzin za recenzje (dla recenzenta Piotra Wójcika): 

 liczbę godzin za pracę – 1h 

 liczbę godzin do pensum – pozostawić puste 

 kod rozliczenia pensum - RC_2019/20 

 kod kosztorysu - R50STETRC 

 

Załącznik Nr 1. 

 
Zasady przyznawania godzin z tytułu opieki** nad wykonywaniem pracy dyplomowej oraz z tytułu 

recenzowania prac dyplomowych są ustalane na podstawie § 24 ust. 3 regulaminu pracy, który 

obowiązuje od 01.10.2019 r. 

Zestawienie liczby godzin przysługujących z tytułu opieki** nad wykonywaniem pracy dyplomowej 

i za recenzję pracy dyplomowej wg. wydziałów, poziomu studiów (studia I stopnia, studia II stopnia) 

określa tabela.  

Forma studiów – stacjonarne, niestacjonarne. 

Wydział 

Praca dyplomowa Recenzja 

st. stacjonarne st. niestacjonarne st. stacjonarne st. niestacjonarne 

I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień 

RB 5 10 5 10 1 1 1 1 

RC 5 10 5 10 1 1 1 1 

RE 5 10 5 10 1 1 1 1 

RF 5 10 5 10 1 1 1 1 

RM 5 10 5 10 1 1 1 1 

RZ 5 10 5 10 1 1 1 1 

 

Załącznik Nr 2. 

 
Poniżej przedstawione zostały kody rozliczenia dla prac dyplomowych i recenzji dostępne na rok 

akademicki 2019/20: 

 RB_2019/20 - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - rok akad. 2019/20 

 RC_2019/20 - Wydział Chemiczny - rok akad. 2019/20 

 RE_2019/20 - Wydział Elektrotechniki i Informatyki - rok akad. 2019/20 

 RF_2019/20 - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej - rok akad. 2019/20 

 RM_2019/20 - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa - rok akad. 2019/20 

 RZ_2019/20 - Wydział Zarządzania - rok akad. 2019/20 
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Załącznik Nr 3. 

1. Kosztorysy przypisywane dla opiekunów* prac dyplomowych: 

 R50STETPD - Prace dyplomowe stacjonarne, 50 koszt.uzysk., st., ekwiw.twórcz. 

 R50NSETPD - Prace dyplomowe niestacjonarne, 50 koszt.uzysk., nst., ekwiw.twórczy 

 

2. Kosztorysy przypisywane dla recenzentów prac dyplomowych: 

 R50STETRC  - Recenzje do prac stacjonarne, 50 koszt.uzysk., st., ekwiw.twórczy 

 R50NSETRC - Recenzje do prac niestacjonarne, 50 koszt.uzysk., nst., ekwiw.twórczy 

 

 

*  promotor 

** sprawowanie funkcji promotora  


