
Prace dyplomowe w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

Zasady przydzielania tematów

1. W Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji realizowane są głównie prace 
doświadczalne. Liczba tematów dostępnych dla studentów jest zgodna z 
zapotrzebowaniem podanym przez Dziekana Wydziału.

2. Tematy prac magisterskich stanowią zatwierdzoną przez Radę Dziekańską 
propozycję ze strony pracowników Katedry, będących Opiekunami tych tematów.

3. Tematyka prac magisterskich wynika z prowadzonych w Katedrze prac badawczych, 
poszczególne tematy proponują Opiekunowie.

4. Liczba tematów prac dyplomowych przewidzianych do realizacji w Katedrze, 
dostępnych dla studentów w danym roku akademickim jest ściśle ustalona, co jest 
podyktowane m.in. względami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunkami 
technicznymi pracowni. Zwiększenie liczby tematów wymaga każdorazowej zgody 
Kierownika Katedry.

5. Kryteria przydziału tematów prac dyplomowych obejmują w szczególności:

a. czynny udział w Studenckich Kołach Naukowych działających przy Katedrze: 
SKN Botaniki Farmaceutycznej i SKN Farmakognozji (m.in. udział w pracach 
badawczych Koła, autorstwo doniesień zjazdowych/publikacji przygotowanych 
w ramach prac Koła)

b. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę literatury 
fachowej

c. elementarne umiejętności laboratoryjne (posługiwanie się sprzętem 
laboratoryjnym zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa)

d. predyspozycje i motywację do prowadzenia badań naukowych w terenie 
(dotyczy głównie tematów związanych z zasobami roślin leczniczych na 
stanowiskach naturalnych)

e. dobre oceny z zajęć z Botaniki, Farmakognozji, Leków pochodzenia 
naturalnego, zajęć fakultatywnych prowadzonych w Katedrze, dające rękojmię 
odpowiedniego poziomu tworzonej pracy (umiejętność obserwacji, wyciągania 
wniosków, formułowania myśli w piśmie itp.)

6. Student, który chce podjąć się realizacji pracy magisterskiej w Katedrze, zgłasza się 
do konkretnej osoby, będącej później Opiekunem pracy. Osoba ta przeprowadza ze 
studentem wstępną rozmowę kwalifikacyjną i informuje ogólnie o proponowanym 
zakresie pracy. 

7.  Weryfikacja posiadanych kwalifikacji studenta następuje w toku rozmowy 
kwalifikacyjnej prowadzonej przez Kierownika Katedry, po uprzedniej ocenie 
umiejętności kandydata przez Opiekuna pracy.

8. Wszelkie sytuacje, które w ocenie studenta wymagają indywidualnego podejścia 
rozpatruje Kierownik Katedry.



10. Każdorazowo decyzję przydzielenia studentowi tematu pracy dyplomowej podejmuje 
Kierownik Katedry. Decyzja ta jest ostateczna.


