6.05.2019 r.

Komunikat
W sprawie wyboru tematów prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
przez studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów I roku II stopnia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/19
(prace przewidziane do obrony w roku 2019/20)
1. Publikacje i zapisy na tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2018/19 realizowane będą
poprzez informatyczny System Zapisów Studentów (SZS) Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
http://dyplomy.gorn.agh.edu.pl1. Logowanie do systemu przez opiekunów prac i studentów
odbywa się poprzez podanie adresu e-mail (zadeklarowanego w systemie XP) oraz hasła (hasło
„pierwotne” – PESEL).
2. Ustala się następujący harmonogram zapisów na tematy prac inżynierskich i magisterskich:
Etapy

Data

Opublikowanie do
tematów prac 17.05.2019r.
przez
opiekunów:
Konsultacje
studentów z
opiekunami i
uzupełnianie
wpisów

do
24.05.2019 r.

Zapisy na
tematy przez
studentów

do 5.06.2019
r.

Przypisanie
studentów do
tematów prac
Przydzielenie
tematów dla
pozostałych
studentów

do
10.06.2019 r.

do
15.06.2019 r.

Realizacja
 Opiekunowie prac wpisują do SZS propozycje tematów na poszczególnych
kierunkach i stopniach studiów.
 Zastępca Kierownika ds. Kształcenia lub Kierownik Katedry Dyplomującej
akceptuje wpisane do SZS propozycje tematów.* /**
 Po akceptacji tematy stają się „opublikowane” tj. widoczne dla studentów.
 Po opublikowaniu tematów studenci mają możliwość ich konsultacji z
autorami tematów – opiekunami prac.
 Celem konsultacji jest pozyskanie dodatkowych informacji o zakresie
pracy dyplomowej oraz uszczegółowienie, modyfikacja, zmiana tematu
lub wpisania nowego.
 W okresie konsultacji opiekun pracy ma możliwość edycji tematów w SZS
oraz bezpośredniego przypisania do nich studentów.
 Studenci nieprzypisani przez opiekunów prac do tematów,
w okresie konsultacji, mogą zapisać się na temat – zgłaszając chęć jego
realizacji.
 Ostateczne przypisanie studenta do konkretnego tematu następuje wtedy,
gdy autor tematu zaakceptuje zgłoszenie – staje się on wtedy opiekunem
pracy.
 Po zakończeniu zapisów, studentom którzy nie zapisali się na żaden z
tematów lub też ich zgłoszenia nie zostały zaakceptowane, tematy zostaną
przydzielone przez Zastępcę Kierownika ds. Kształcenia lub Kierownika
Katedry Dyplomującej.

*Uwaga: w przypadku, kiedy potencjalny opiekun pracy dyplomowej (oferujący temat) przynależy
do innej katedry niż Katedra Dyplomująca dla studentów, do których kierowany jest proponowany
temat, konieczne jest uzyskanie akceptacji tematu przez Zastępcę Kierownika ds. Kształcenia lub
Kierownika Katedry Dyplomującej.
**Liczba prac dyplomowych przypisanych opiekunom powinna zapewniać równomierne
obciążenie dydaktyczne pracowników Katedr i Wydziału.
3. Zmiany tematów prac inżynierskich lub magisterskich, będą możliwe tylko w indywidualnych
przypadkach za zgodą Prodziekana ds. Kształcenia. Podania o zmianę tematu, po wcześniejszej
akceptacji przez opiekunów prac oraz Kierownika ds. Kształcenia lub Kierownika Katedry
Dyplomującej należy składać w Dziekanacie.
Prodziekani ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Radosław Pomykała
Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
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Z powodu wygaśnięcia certyfikatu, aby otworzyć stronę należy zaakceptować wyjątek. Trwają prace nad
usunięciem tej niedogodności.

