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1. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę studentów: 

a) III roku STPS i SNPS (specjalności: Geodezja i Geoinformatyka, Geodezja i Szacowanie 
Nieruchomości oraz Gospodarka Przestrzenna), 

b) I roku SNDS (specjalności: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości oraz Geodezja 
Inżynieryjna), 

przydzielamy poszczególnym jednostkom WGiGP określoną w załącznikach nr 1, 3 i 5 liczbę prac 

dyplomowych inżynierskich/magisterskich na Studiach Stacjonarnych i Niestacjonarnych I i II 
Stopnia w roku akademickim 2011/2012. 

2. Ustalona liczba prac nie obejmuje tych prac dyplomowych, które będą przygotowywane przez 
osoby powtarzające ostatni semestr studiów w roku akademickim 2011/2012. Osoba, która 
powtarzając ostatni semestr studiów, zgłosi się do danej Jednostki i wyrazi chęć pisania pracy w tej 
Jednostce może zostać przyjęta poza ustalonym limitem. 

3. Biorąc pod uwagę przydzieloną poszczególnym Jednostkom Wydziału liczbę prac dyplomowych 
w roku akademickim 2011/2012 uprzejmie prosimy o przygotowanie określonej w załącznikach nr 
2, 4 i 6 liczby zagadnień i tematów prac dyplomowych: 
a) zalecamy, aby zagadnienia przygotowały osoby, które będą promotorami prac dyplomowych 

w roku akademickim 2011/2012, 
b) zagadnienia i tematy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich nie powinny być takie 

same, 
c) zagadnienia i tematy prac dyplomowych powinny być zaakceptowane przez Radę 

Instytutu/Katedry, 
d) zagadnienia i tematy prac dyplomowych należy przygotować na odpowiednim formularzu 

(STPS - załącznik nr 7; SNPS - załącznik nr 8; SNDS - załącznik nr 9 – wersja elektroniczna 
dostępna na stronie: www.geo.kortowo.pl/files/centrum_dokumentow/2010/Zalaczniki_7_8_9.doc), 

e) Termin przekazania drogą elektroniczną (e-mail: prodziekan.stacjonarne@geo.kortowo.pl), 
załączników nr 7, 8 i 9 ustalamy na dzień 30 października 2010 roku. 

4. Proces wyboru Jednostki i opiekuna (promotora) pracy dyplomowej reguluje Zarządzenie nr 2 z 
dnia 07 października 2008 roku w sprawie sposobu wyboru przez dyplomanta jednostki organizacyjnej i 
opiekuna naukowego (promotora) pracy dyplomowej oraz trybu zgłaszania pracy dyplomowej 
(www.geo.kortowo.pl/cddk). 

 
 

 

 

Otrzymują: 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych. 
2. Koordynatorzy ds. prac dyplomowych. 
3. a/a. 

 


