7.01.2021

Komunikat
W sprawie wyboru tematów projektów dyplomowych realizowanych na Wydziale Górnictwa i
Geoinżynierii przez studentów IV roku studiów niestacjonarnych I stopnia,
w roku akademickim 2020/21
1. Publikacje i zapisy na tematy projektów inżynierskich dla studentów studiów niestacjonarnych
w roku akademickim 2020/21 realizowane będą poprzez indywidualne konsultacje z opiekunami
tematów opublikowanych na stronie https://wgig.agh.edu.pl/kat/aktualnosci-studenckie/.
2. Ustala się następujący harmonogram zapisów na tematy projektów inżynierskich:
Etapy

Data

Realizacja

Proponowanie
tematów
projektów
dyplomowych
I runda

Do
20.01.2021 r.

 Pracownicy, przesyłają propozycje tematów projektów
dyplomowych do Katedr Dyplomujących odpowiednich dla
danego kierunku studiów (do Zastępców ds. Kształcenia
Kierowników Katedr (ZKKK) lub osób przez nich wskazanych).
 Weryfikacja propozycji tematów pod kątem wymagań dla
danego kierunku studiów oraz dopuszczalnej liczby projektów
dla pracowników.
 Zastępcy ds. Kształcenia Kierowników Katedr publikują na
stronach Katedr listy proponowanych zweryfikowanych
tematów projektów dyplomowych zaproponowane przez
potencjalnych opiekunów.
 Po opublikowaniu tematów studenci mają możliwość ich
konsultacji z autorami – opiekunami projektów .
 Opiekunowie przypisują tematy do zainteresowanych osób i
przesyłają ich listę do Katedry Dyplomującej ( jeśli nie podano
inaczej – do Zastępców ds. Kształcenia Kierowników Katedr).
 W okresie konsultacji opiekunowie tematów mają możliwość
modyfikacji tematów, nowe wersje podlegają wtedy powtórnej
weryfikacji.
 Zatwierdzenie wybranych tematów przez ZKKK,
 Publikacja na stronie https://wgig.agh.edu.pl/kat/aktualnoscistudenckie/ dostępnych tematów projektów dyplomowych
(pozostałych po zapisach w rundzie I)
 II runda konsultacji Studentów z opiekunami tematów.
 Opiekunowie przypisują tematy do zainteresowanych osób i
przesyłają ich listę do Katedry Dyplomującej (jeśli nie podano
inaczej – do ZKKK).
 Ostateczne przypisanie tematów do studentów. Osobom nie
zapisanym w wyniku konsultacji zostaje przypisany jeden z
wolnych tematów – przez ZKKK.

Do
22.01.2021 r.

Opublikowanie
propozycji
tematów
dyplomowych
I runda
Konsultacje i
zapisy

Od
22.12.2021
do
31.01.2021 r.

II runda

2.02.2021

Publikacja listy
tematów
II runda
Konsultacje i
zapisy
Przypisanie
tematów
projektów do
studentów

od 2.02.2021
do
7.02.2021 r.
do
14.02.2021 r.

3. Zmiany tematów projektów inżynierskich będą możliwe tylko w indywidualnych przypadkach za
zgodą Prodziekana ds. Kształcenia, po przedstawieniu wiarygodnego uzasadnienia. Podania o
zmianę tematu, po wcześniejszej akceptacji przez opiekunów projektów oraz Kierownika ds.
Kształcenia lub Kierownika Katedry Dyplomującej należy składać w Dziekanacie ds. Studiów
Niestacjonarnych.
Prodziekan ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

