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APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE  

 SKUTECZNY START ZAWODOWY 
 

O PROJEKCIE  

Celem projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” jest podniesienie 

kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów oraz poprawa transferu wiedzy akademickiej do 

otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu. W projekcie studenci kierunków humanistycznych i 

społecznych przy wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie  

i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych. 

 

PARTNER PRACY DYPLOMOWEJ 

Partner aplikacyjnej pracy dyplomowej otrzymuje naukowe opracowanie tematu, którego wyniki może 

wdrożyć do prowadzonej działalności. Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, 

badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze 

społeczno-gospodarczym. Tematy powinny być odpowiedzią na realne potrzeby Partnera – organizacji, 

instytucji lub przedsiębiorstwa i zawierać się w temacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez 

Wydział, by praca mogła zostać obroniona. 

 

Szczegóły współpracy są omawiane w trójstronnych rozmowach między Uniwersytetem 

(reprezentowanym przez promotora i przedstawiciela Zespołu Projektu), Studentem oraz Partnerem, 

podczas których należy ustalić: 

 zakres prac do wykonania przez Studenta dla Partnera; 

 termin realizacji i forma przekazania pracy dyplomowej Partnerowi; 

 sposób wykorzystania/wdrożenia pracy dyplomowej przez Partnera; 

 opiekuna pracy dyplomowej po stronie Partnera; 

 wsparcie dla Studenta ze strony Partnera: udostępnienie informacji, szkolenia itp. niezbędne 

dla powodzenia realizacji pracy aplikacyjnej, możliwość odbycia stażu/praktyki zawodowej 

równolegle do tworzenia pracy dyplomowej. 

 

Końcowym etapem rozmów jest podpisanie umowy trójstronnej między Partnerem, Uniwersytetem i 

Studentem na realizację pracy i możliwość korzystania z jej efektów.  

 

W ramach przyjętego w projekcie wzoru umowy Student przekazuje prawa do pracy dyplomowej 

Uniwersytetowi, a następnie Uniwersytet udziela licencji/przekazuje prawa Partnerowi zgodnie z jego 

potrzebami. Promotor i Student zachowują prawo do publikacji naukowych w związku z tematem pracy 

dyplomowej z zastrzeżeniem, że treść pracy przekazanej Partnerowi podlega ochronie zgodnie ze 

szczegółowymi postanowieniami Umowy. Wzór umowy można negocjować w zależności od 

indywidualnych potrzeb naszych Partnerów. 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Współpracując z Uniwersytetem Warszawskim, zyskują Państwo: 

 innowacyjne rozwiązania dla wyzwań, z którymi mierzą się Państwo w swojej branży; 

 wysokiej jakości wiedzę i dane na akademickim poziomie rzetelności; 

 możliwość udziału w spotkaniach i wydarzeniach networkingowych z przedstawicielami nauki; 

 wpływ na wdrożenie innowacyjnego modelu praktycznego kształcenia; 

 możliwość promocji w oparciu o współpracę badawczą z najlepszą uczelnią w Polsce. 
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