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Terminarz realizacji procesu dyplomowania 

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu 

Studia kończące się semestrem zimowym 

Czynność Wykonawca Termin 

Prezentacja ofert dydaktycznych 

jednostek organizacyjnych 

Wydziału (m.in. opiekunów 

oraz tematów prac dyplomowych) 

Jednostki organizacyjne Wydziału 

z inicjatywy właściwego prodziekana  
grudzień 

Zgłoszenie w dziekanacie 

propozycji opiekuna pracy  

Student, po konsultacji z proponowanym 

opiekunem 
15 lutego 

Zgłoszenie tematów prac 

dyplomowych w USI 
Opiekunowie prac dyplomowych do 15 marca 

Zatwierdzenie tematów prac 

dyplomowych w USI 
Kierownik jednostki organizacyjnej do 30 marca 

Zatwierdzenie tematów prac 

dyplomowych w USI 
Komisja programowa do 15 kwietnia 

Wybór tematu pracy dyplomowej 

w systemie USI 
Student  do 30 kwietnia 

Wydanie formatki pracy 

dyplomowej 
Student, pracownik Dziekanatu do 15 maja 

Złożenie pracy dyplomowej 

przez studenta 
Student w Dziekanacie do 15 stycznia* 

Egzamin dyplomowy Komisja egzaminu dyplomowego do 20 lutego** 

 

* termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony zgodnie z Regulaminem studiów 

** jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej; w wypadku przedłużenia terminu 

złożenia pracy dyplomowej termin egzaminu dyplomowego zostaje przesunięty zgodnie z Regulaminem studiów 
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Terminarz realizacji procesu dyplomowania 

na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu 

Studia kończące się semestrem letnim 

Czynność Wykonawca Termin 

Prezentacja ofert dydaktycznych 

jednostek organizacyjnych 

Wydziału (m.in. opiekunów 

oraz tematów prac dyplomowych) 

Jednostki organizacyjne Wydziału 

z inicjatywy właściwego prodziekana  
maj 

Zgłoszenie w dziekanacie 

propozycji opiekuna pracy  

Student, po konsultacji z proponowanym 

opiekunem 
do 15 czerwca 

Zgłoszenie tematów prac 

dyplomowych w USI 
Opiekunowie prac dyplomowych do 15 września 

Zatwierdzenie tematów prac 

dyplomowych w USI 
Kierownik jednostki organizacyjnej do 30 września 

Zatwierdzenie tematów prac 

dyplomowych w USI 
Komisja programowa do 15 października 

Wybór tematu pracy dyplomowej 

w systemie USI 
Student  do 31 października 

Wydanie formatki pracy 

dyplomowej 
Student, pracownik Dziekanatu do 15 listopada 

Złożenie pracy dyplomowej przez 

opiekuna 
Student w Dziekanacie do 15 czerwca* 

Egzamin dyplomowy Komisja egzaminu dyplomowego do 15 lipca** 

 

 

* termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony zgodnie z Regulaminu studiów 

** jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej; w wypadku przedłużenia terminu 

złożenia pracy dyplomowej termin egzaminu dyplomowego zostaje przesunięty zgodnie z Regulaminu studiów 


	Terminarz realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
	Studia kończące się semestrem zimowym
	Studia kończące się semestrem letnim


