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 Warszawa, 6 listopada 2013 r. 

 

Ustalenia dotyczące wyboru kierowników i tematów prac dyplomowych  

w semestrze zimowym 2013 / 2014 
 

dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia  

na kierunku Elektronika, informatyka i telekomunikacja i na kierunku Informatyka 

 

1. Harmonogram działań 

 przygotowanie przez zastępców dyrektorów ds. nauczania  

instytutów nazwisk kierowników prac dyplomowych wraz  

z proponowanymi przez nich tematami prac  .................................  22 listopada 2013 r. 

 potwierdzenie przez kierowników specjalności zgodności  

tematów prac dyplomowych ze specyfiką specjalności  .................  29 listopada 2013 r. 

 składanie deklaracji wyboru instytutu dyplomującego  

przez studentów ..........................................................................  2 – 16 grudnia 2013 r. 

 ogłoszenie podziału studentów pomiędzy  

instytuty dyplomujące  ......................................................................  19 grudnia 2013 r. 

 wybór kierowników i tematów prac dyplomowych  

w instytutach  .............................................................................  7 – 21 stycznia 2014 r. 

  

2. Uwagi 

2.1. Kierownikiem pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia może być osoba 

posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera i co najmniej dwuletni staż 

pracy.  

2.2. Dyrektorzy instytutów przygotowują listę proponowanych kierowników i tematów prac 

dyplomowych w zakresie specjalności, w dyplomowaniu których biorą udział. 

2.3. Kierownik specjalności potwierdza zgodność tematów prac dyplomowych ze specyfiką 

specjalności. W sytuacjach wątpliwych kierownik specjalności może poprosić potencjal-

nych kierowników prac dyplomowych o dodatkowe informacje.  

2.4. Studenci składają deklaracje wyboru instytutu dyplomującego w dziekanacie, pok. 111, 

112. Przydział instytutu odbywa się na podstawie preferencji studentów i współczyn-

ników rankingowych, wyliczonych wg stanu zaliczeń po czwartym semestrze, przy 

zachowaniu ustaleń dotyczących udziału instytutów w dyplomowaniu na poszczególnych 

specjalnościach. 

2.5. Listy studentów przydzielonych do instytutów na poszczególnych specjalnościach zostają 

przekazane dyrektorom instytutów.  

2.6. Wybór kierowników i tematów prac dyplomowych jest koordynowany przez zastępców 

dyrektorów ds. dydaktycznych w instytutach. Wybór odbywa się w trybie uzgodnień 

indywidualnych na podstawie życzeń studentów, a w sytuacjach konfliktowych w oparciu 

o średnią skumulowaną po ostatniej rejestracji. Zastępcy dyrektorów ds. dydaktycznych 

instytutów przekazują listy studentów wraz z nazwiskami wybranych kierowników 

i tematami prac dyplomowych do dziekanatu.  

2.7. Deklaracje semestralne studentów dotyczące wyboru przedmiotów w kolejnych 

semestrach powinny być uzgadniane z kierownikami prac dyplomowych.  
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3. Ustalenia dotyczące udziału instytutów w dyplomowaniu  

na poszczególnych specjalnościach: 
 

Instytut 

 

Specjalność  

Mikro-

elektroniki  

i Opto-

elektroniki 

Systemów 

Elektronicz

nych 

Radio-

elektroniki  

Telekomu-

nikacji 
Informatyki 

Automatyki 

i 

Informatyki 

Stosowanej 

EIK 45 % 42,5 % 12,5 % – – – 

EIM – 15 % 85 % – – – 

RTM 5 % 10 % 85 % – – – 

SST – – – 100 % – – 

TIZ – – – 100 % – – 

ISI – – – – 100 % – 

SID – – – – – 100 % 

 

 

 

Prodziekan ds. Nauczania 

dr inż. Dariusz Turlej 

 


