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Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/2017 Rady Wydziału 

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

z dnia 20 czerwca 2017r. 

 

 

Wzory formularzy obowiązujących w procedurze dyplomowania  
 

 

1. Wzór karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej  
\ 

 

KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ 

Imię i nazwisko studenta  

Nr albumu   

Rodzaj studiów INŻYNIERSKIE/MAGISTERSKIE  

Zakład  

Promotor  

Temat pracy  

Cel i zakres pracy,  

co będzie efektem wykonanej pracy  

i w jaki sposób uzyskane wyniki będą 

wykorzystane.  

 

Data wydania tematu   

Liczba studentów realizujących pracę 

(konieczność realizacji pracy przez kilku 

studentów należy uzasadnić) 

 

Podpis Studenta (Studentów): Podpis Promotora: Podpis Kierownika 

Zakładu: 

 

 

. 
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2. Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego  

……………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko studenta 

……………………………………………… 
numer albumu 

……………………………………………………………………………… 
kierunek studiów 

……………………………………………………………………………… 
specjalność 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
adres 

Do Dziekana Wydziału 

 Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  

i Inżynierii Środowiska 

Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do inżynierskiego/magisterskiego egzaminu dyplomowego i 

wyznaczenia terminu tego egzaminu.  

Posiadam wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa została przyjęta i pozytywnie 

zaopiniowana w dniu ……………………………………………. przez promotora 

…………………………………..…………………….. 

do podania załączam: 

1. Indeks 

2. Pracę dyplomową na płycie CD/DVD 

3. Kartę okresowych osiągnięć studenta 

4. Formularz: dodatkowe informacje do suplementu 

5. Formularz: dane osobowe do dyplomu 

6. Stronę tytułową pracy podpisaną przez promotora 

7. Oświadczenie autora pracy podpisane przez kierującego pracą dyplomową 

8. Kserokopię dowodu osobistego 

9. 4 szt. zdjęć w formacie 3,5x4,5  

10. Dowód uiszczenia opłaty za dyplom 

 

…………………………………………………………..  

………………………………………………………………..   
podpis promotora          podpis studenta 

 

Proponowany recenzent: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

          
podpis dziekana 

2 egzemplarze okładek na pracę dyplomową wydano dnia ……………. 

      

 ………………………………………………………………. 
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podpis studenta 

 

3. Wzór formularza „dane osobowe do dyplomu” 

 

/ PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI/ / 

 

 

 

Adres do korespondencji                                                   Warszawa, dn. .............................. 

 

............................................................... 

           ( nr kodu, miejscowość )    

                                                                                                             Politechnika Warszawska  

..............................................................                             Sekretariat szkoły  

         ( ulica, nr domu, nr mieszkania)                                         w miejscu  

 

........................................................... 

( kontaktowy nr telefonu w godz. 9.00-15.00  

może być komórkowy) 

 

 

Proszę o umieszczenie w dyplomie następujących moich danych osobowych :  

 

....................................................................................................................................................... 

Imię pierwsze                                               imię drugie                                               nazwisko  

 

......................................................................                                           ............................................. ....................... 

                   data urodzenia                                                                                   miejsce urodzenia 

 

 

............................................................................ 

                  PESEL  

 

 

W załączniku składam 4 sztuki fotografii (3,5 cm x 4,5 cm ) do dyplomu ukończenia studiów.  

( 1 sztuka zawierająca na odwrocie podpis  i PESEL)    
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                                                                                                .................................................... 

                                                                                                       Podpis studenta    

4. Wzór formularza „dodatkowe dane do suplementu” 

…………………………………………………………  ………………………… 

nazwisko, imię         tel. kontaktowy 

……………………………………………………………  …………………………. 
Specjalność         adres e-mail 

……………………………………… 
PESEL 

 

Tytuł pracy dyplomowej: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

DODATKOWE INFORMACJE DO SUPLEMENTU 

 

1. Informacje o językach (dotyczy studentów studiów I stopnia) : 

 Język obcy ………………………………………………. ……………………………………………………… …………………… 
   nazwa      poziom zaawansowania  semestr 

 Język obcy ………………………………………………. ……………………………………………………… …………………… 
   nazwa       poziom zaawansowania  semestr 

 Język obcy ………………………………………………. ………………………..………………………… …………………… 
   nazwa       poziom zaawansowania  semestr 
 

 Język obcy - egzamin B2 …………………………………………… ………………… …………………………..  

     nazwa      ocena       semestr 
 

2. Praktyki 
 

 rodzaj praktyki (np. kierunkowa, zawodowa , dyplomowa  …………………………………………………….. 

 termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): ………………………………………………………………………………….. 

 pełna nazwa zakładu pracy:………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

 rodzaj praktyki (np. kierunkowa, zawodowa, dyplomowa):……………………………………………………… 

 termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr):……………………………………………………………………………………. 

 pełna nazwa zakładu pracy:….…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. udział w pracach koła naukowego 

 termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): ……………………………………..……………………………………….. 

 nazwa koła naukowego: ……………………………………………………….……………………………………..………… 

 pełniona funkcja: …………………………………………………………..………………………………………………………… 

4. udział w wymianie międzynarodowej np. w  ramach programu Socrates-Erasmus 

 nazwa programu: ………………………………….………………………………………………………………………………….. 

 termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): ………………………………………………………………………………… 
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 pełna nazwa Uczelni: …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 nazwa programu: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): ……………………………..………………………………………………… 

 ełna nazwa Uczelni: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. udział w pracach naukowych 

 Wydziału: …………………………………………………………………………………………………………………........................ 

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

 Koła naukowego: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 Studenckiego ruchu naukowego: ……………………………………………………………………………………………………. 

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

 

6. nagrody, stypendia (naukowe, MEN, MENiS ) 

 ……………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………… 
rodzaj- nazwa          otrzymywałem/am  w latach akad. (rrrr/rrrr) 

 ……………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………… 
rodzaj- nazwa          otrzymywałem/am  w latach akad. (rrrr/rrrr) 

 
7. praca w samorządzie studenckim PW 

 

 termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): …………………………………………………………………………………………… 

 pełnione funkcje: ……………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): …………………………………………………………………………………………… 

 pełnione funkcje: ………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Inne informacje:  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

……………………………………………………………. 
Podpis studenta 

 
 

 

  Informacje zawarte w pkt. 2-8 należy potwierdzić składając oryginały  poświadczających je  

dokumentów  
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5. Wzór podania o przedłużenie terminu  złożenia pracy dyplomowej  

…………………………………………     Warszawa,…………………... 
 imię i nazwisko 

…………………………………………………………. 
studia i numer albumu 

 

 

Prodziekan Wydziału 

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

Politechnika Warszawska 

……………………………………. 

 

P O D A N I E 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie  zgody na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. 

 

Tytuł pracy dyplomowej 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Promotorem pracy jest 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prośbę swą uzasadniam 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………… 

 

Opinia opiekuna pracy 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Stopień zaawansowania pracy oceniam na …………% 

         …………………………………………….. 
          podpis promotora 

 

Decyzja dziekana  ………………………………………………………………………………………………….. 

          
podpis dziekana  
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6. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym oraz odpisu suplementu w języku 

angielskim 

 

imię, nazwisko 

 

Wydział/Kolegium 

 

kierunek studiów 
 

specjalność 
 

Nr albumu 

poziom studiów: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, * 

forma studiów: stacjonarne , niestacjonarne , studia niestacjonarne * 

 

 

 
Do Dziekana Wydziału 

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  

i Inżynierii Środowiska 
 

WNIOSEK O WYDANIE (wybrać jedną opcję) 

 - dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy 

 - odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 

- dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu 

suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski 

 

WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW 

W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ W TŁUMACZENIU NA JĘZYK OBCY 

 

Wnoszą o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej 

(Wydział/Kolegium*: _______________________________________________________________________, 

kierunek studiów: ________________________________________________________________________) 

w tłumaczeniu na język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski * 

Oświadczam, że złożyłem(am) pracą dyplomową zawierającą tytuł i streszczenie tej pracy w języku 

polskim i w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim * 

 

WNIOSEK O WYDANIE DODATKOWEGO ODPISU SUPLEMENTU DO DYPLOMU 

UKOŃCZENIA STUDIÓW W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ W TŁUMACZENIU NA JĘZYK 

ANGIELSKI 

 

Wnoszą o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w Politechnice 

Warszawskiej 

(Wydział/Kolegium*: ___________________________________________________________________, 

kierunek studiów: ________________________________________________________________________) 

w tłumaczeniu na język angielski. 

Oświadczam, że złożyłem(am) pracą dyplomową zawierającą tytuł i streszczenie tej pracy w języku 

polskim i w języku angielskim. 

 
 

 

Podpis studenta 
* niepotrzebne skreślić 
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7. Wzór listy studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego  

 
Dziekanat Wydziału Instalacji Budowlanych,      Warszawa, ……… 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska      

Politechnika Warszawska      

 

 

 

Lista studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego   

      

Lp nazwisko imię nr albumu specjalność dopuszczono dnia 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

        …………………………………………….. 
         podpis dziekana  

 

Potwierdzam odbiór indeksów w/w studentów    ……………………………………………. 

         
podpis pracownika sekretariatu 


