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Procedura wyboru opiekuna pracy dyplomowej 
 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji  

Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Podstawy prawne: 

Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: procedur składania i archiwizowania 
prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie. 

Regulamin Studiów. Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2017 Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 marca 2017 r. 

Uwagi ogólne: 

Uznaje się określenie „opiekun pracy” za tożsame z „promotorem pracy”.  
 
Załączniki: 

Załącznik 1. Deklaracja wyboru opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej. 

Załącznik 2. Deklaracja wyboru opiekuna pracy dyplomowej magisterskiej. 

Załącznik 3. Wykaz studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych kierunku ………, 
deklarujących realizację pracy inżynierskiej/magisterskiej w Katedrze…………………, 
w roku akademickim …..……/…..…… 

 
Treść procedury: 

1. Opiekunem pracy inżynierskiej lub magisterskiej może być osoba posiadająca co 
najmniej stopień doktora (nauczyciel akademicki lub specjalista z danej dziedziny) 
o zainteresowaniach naukowych właściwych dla dyscyplin naukowych powiązanych 
z procesem kształcenia na danym kierunku, która zajmuje się zakresem tematycznym 
kursów/przedmiotów/modułów, odpowiednim do realizacji prac dyplomowych. 

2. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, który zobowiązuje 
się do pomocy merytorycznej i opieki nad pracą. W szczególnych przypadkach, na 
wniosek opiekuna, Dziekan może wyznaczyć promotora pomocniczego.  

3. Student, kierując się zakresem swoich zainteresowań zawodowych (praca inżynierska) 
lub naukowych (praca magisterska) oraz mając na uwadze zapis pkt. 1, decyduje  
o wyborze opiekuna swojej pracy dyplomowej. 

4. Procedura wyboru opiekuna pracy dyplomowej może przebiegać w dwóch wariantach: 
w wariancie A student dokonuje wyboru opiekuna przed zatwierdzeniem tematu pracy 
dyplomowej, w wariancie B student dokonuje wyboru opiekuna po zatwierdzeniu tematu 
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pracy dyplomowej przez Dziekana. 

Wariant A: student dokonuje wyboru opiekuna przed zatwierdzeniem tematu pracy 
dyplomowej przez Dziekana – wariant preferowany 

A.1. Po zgłoszeniu się studenta u wybranego, przyszłego opiekuna pracy dyplomowej, 
następuje wspólne uzgodnienie tematu pracy, który następnie jest poddawany procesowi 
zatwierdzenia, zgodnie z zapisami w „Procedurze zatwierdzania tematów prac 
dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 
im. H. Kołłątaja w Krakowie”. 

A.2. Po zatwierdzeniu przez Dziekana tematu pracy dyplomowej i promotora, zgodnie 
z zapisami „Procedury zatwierdzania tematów prac dyplomowych…”, student 
przystępuje do realizacji pracy. 

Wariant B: student dokonuje wyboru opiekuna po zatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej 
przez Dziekana – wariant szczególny 

B.1. Student wybiera temat, spośród tematów prac dyplomowych zatwierdzonych przez 
Dziekana na kolejny rok akademicki. 

B.2. Po dokonaniu wyboru tematu pracy dyplomowej student zgłasza się do opiekuna, który 
zaproponował dany temat, z prośbą o objęcie opieką merytoryczną pracy dyplomowej.  

6. Na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska 
i Geodezji, w Katedrze z której wywodzi się przyszły promotor pracy dyplomowej, 
student 6 semestru studiów pierwszego stopnia lub student 1 semestru studiów drugiego 
stopnia, składa najpóźniej do 15 maja deklarację wyboru opiekuna pracy dyplomowej 
inżynierskiej (Załącznik 1) lub magisterskiej (Załącznik 2). W indywidualnych, 
szczególnych przypadkach Dziekan może ustalić termin późniejszy.   

7. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych WIŚiG, do 31 maja każdego roku 
akademickiego, dostarczają do Dziekanatu wykazy studentów poszczególnych 
kierunków, form i poziomów kształcenia (Załącznik 3), wraz z deklaracjami wyboru 
opiekunów prac magisterskich i inżynierskich. Pracownicy Dziekanatu umieszczają 
deklaracje w dokumentacji przebiegu studiów. 

8. W przypadku nadmiernej liczby chętnych do pisania prac dyplomowych w danej 
Jednostce Organizacyjnej Wydziału, o ilości przyjętych do tej Jednostki dyplomantów 
decyduje Dziekan. 
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  Kraków, dnia ………….………r. 
imię i nazwisko studenta – numer albumu    

 
  

Wydział In żynierii Środowiska i Geodezji UR Kraków   
nazwa wydziału i uczelni   

 
  

   
kierunek – specjalność   

 
  

III – semestr 6   
rok studiów – semestr   

 
  

studia pierwszego stopnia   
poziom kształcenia   

 
  

studia stacjonarne/studia niestacjonarne*   
forma studiów  pieczęć Katedry 

 
DEKLARACJA 

wyboru opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej 
 
Oświadczam, że opiekunem mojej pracy dyplomowej będzie:  

……………………………………………................................................................................... 

z Katedry* * : 

 Katedra Budownictwa Wiejskiego (WIŚiG) 
  
 Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza (WIŚiG) 
  
 Katedra Geodezji (WIŚiG) 
  
 Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (WIŚiG) 
  
 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (WIŚiG) 
  
 Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej (WIŚiG) 
  
 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki (WIŚiG) 
  
 Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska (WIŚiG) 
  
 Katedra Zastosowań Matematyki (WIŚiG) 
  
 inna: 

 
   

podpis studenta  podpis opiekuna pracy 

                                                 
* niepotrzebne skreśl  
* *  zaznacz krzyżykiem (X) odpowiedni kwadrat  
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  Kraków, dnia ……….…………r. 
imię i nazwisko studenta – numer albumu    

 
  

Wydział In żynierii Środowiska i Geodezji UR Kraków   
nazwa wydziału i uczelni   

 
  

   
kierunek – specjalność   

 
  

I – semestr 1   
rok studiów – semestr   

 
  

studia drugiego stopnia   
poziom kształcenia   

 
  

studia stacjonarne/studia niestacjonarne*   
forma studiów  pieczęć Katedry 

 
 

DEKLARACJA 

wyboru opiekuna pracy dyplomowej magisterskiej 
 
Oświadczam, że opiekunem mojej pracy dyplomowej będzie:  

……………………………………………................................................................................... 

z Katedry* * : 

 Katedra Budownictwa Wiejskiego (WIŚiG) 
  
 Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza (WIŚiG) 
  
 Katedra Geodezji (WIŚiG) 
  
 Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (WIŚiG) 
  
 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (WIŚiG) 
  
 Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej (WIŚiG) 
  
 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki (WIŚiG) 
  
 Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska (WIŚiG) 
  
 Katedra Zastosowań Matematyki (WIŚiG) 
  
 inna: 

 
   

podpis studenta  podpis opiekuna pracy 

                                                 
* niepotrzebne skreślić  
* *  zaznaczyć krzyżykiem (X) odpowiedni kwadrat  
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Kraków, dn. ………………….. r. 

   

   

   

   
Pieczęć Katedry 

  
 

WYKAZ 

studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych* 
kierunku………………………………………… , deklarujących realizację pracy 

inżynierskiej/magisterskiej* w Katedrze………………………………..….…, 
w roku akademickim …..……/…..…… 

 

L.p. 
Stopień lub tytuł, imi ę i nazwisko 

opiekuna pracy 
Imi ę i nazwisko 

studenta 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć Kierownika Katedry 
 

                                                 
* niepotrzebne skreślić  


