
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr  16/2021 

Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych,  

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

z dnia 12 października 2021 r. 

(wersja ujednolicona zgodnie z Zarządzeniem 

 nr 7/2022 z dnia 12 września 2022 r.) 

 

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  

Specjalność   

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) 

 

NAZWISKO, IMIĘ I NR ALBUMU STUDENTA 

WSPÓŁREALIZUJĄCEGO  

Podpis Studenta (Studentów): Podpis Promotora: Podpis Kierownika Zakładu/Katedry: 

 

 



2. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminy dyplomowego 

 

………………………………………………………………… Warszawa, dnia……………. 
imię i nazwisko studenta 

 

……………………       ……………………  
numer albumu                                     stopień studiów 
 

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

 

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

…………………………………………………………………  
adres  

 

Do Dziekana Wydziału  

Instalacji Budowlanych, 

Hydrotechniki  

i Inżynierii Środowiska  

 

 
Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do *inżynierskiego/magisterskiego egzaminu 

dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu.  

Posiadam wszystkie wymagane zaliczenia i egzaminy oraz ich potwierdzenia w Uczelnianym 

Systemie Obsługi Studiów (USOS), a praca dyplomowa została umieszczona w systemie APD i 

zatwierdzona przez promotora…………………………………..………….. w dniu ……………..  
                                                                                              imię, nazwisko, stopień naukowy promotora 

 

Do podania załączam:  

1. Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu w trybie na odległość, 

2. Formularz: dodatkowe informacje do suplementu, 

3. inne:………………………………………………………..……………………………… 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

 

 

……….………………………….… 
                     podpis Dziekana  

*niepotrzebne skreślić  
  



3. Wzór formularza „dodatkowe dane do suplementu” 
Warszawa, dnia …………………………… 

 

DODATKOWE INFORMACJE DO SUPLEMENTU 

 

 

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

nazwisko, imię       tel. kontaktowy 

………………………… …………………… 

nr indeksu       stopień studiów 

……………………………………………………… 

kierunek studiów 

……………………………………………………… 

specjalność 

1. Praktyki 
• termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): ….……….…………………………………………... 
• pełna nazwa zakładu pracy .…..……………………………………………..……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
        ……………………………….. 

podpis opiekuna  praktyk 

• termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): …………………………………………….………... 
• pełna nazwa zakładu pracy ………..…………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………… 
  podpis opiekuna  praktyk 

2. Nagrody, stypendia (naukowe, MEN, MENiS ) 
• …………………………….…………….……… ……………………………………  

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

 

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

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 Erasmus+ 
• nazwa programu: ……………………………………….……………………………………….. 
• termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): .……………………………...……………………… 
• pełna nazwa Uczelni: …………………………………………………….……………………………. 
5. Udział w pracach naukowych 
• Wydziału:…….………………………………………………..………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Praca w samorządzie studenckim PW 



• termin (od dd.mm.rrrr  do  dd.mm.rrrr): …………………………………………….. 
• pełnione funkcje:………………………………………………………………………………………….. 
7. Inne informacje: …………………………………………………………...………………………………. 

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

…………………………………. 
podpis  dyplomanta 

 
 
 

UWAGA! 
Informacje zawarte w pkt. 2-7 należy potwierdzić składając oryginały poświadczających  

je  dokumentów 

 

 



4. Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 

 
………………………………………………………………… Warszawa, dnia……………. 
imię i nazwisko studenta 
 

……………………       ……………………  
numer albumu                                     stopień studiów 
 

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

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

…………………………………………………………………  
adres  

PRODZIEKAN  
Wydziału Instalacji Budowlanych,  
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie  zgody na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. 
Tytuł pracy dyplomowej: 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………….…… 
Promotorem pracy jest:  
………………………………………………………………………………………………………… 
imię, nazwisko, stopień naukowy 

Prośbę swą uzasadniam:  

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

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

Opinia promotora: 

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

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

Stopień zaawansowania pracy oceniam na ……..…… % 

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

 

DECYZJA DZIEKANA: 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej  

do dnia …………………………….. 

 

……….………………………….… 
                  podpis Dziekana 

  



5. Wzór Listy studentów dopuszczonych do egzaminu dyplomowego  
 

Warszawa, dnia ………... 

Dziekanat Wydziału Instalacji Budowlanych, 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

Politechnika Warszawska  

 

Lista studentów dopuszczonych w dniu ………….. r. do egzaminu dyplomowego  

 

  

Lp nazwisko imię
nr 

albumu
e-mail PW kierunek specjalność promotor recenzent

      zgoda        

na egzamin 

zdalny

1

2

3

4



6. Wzór formularza -  Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego Listy studentów dopuszczonych do 
egzaminu dyplomowego  

Warszawa, dnia …………. 

Sekretariat Wydziału Instalacji Budowlanych,  

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  

Politechnika Warszawska 

 

Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego w dniu …....... przeprowadzonego w formie 

stacjonarnej/zdalnej 

 

 

 

         …………………………………… 

         Podpis Dziekana  

 

 

 

Lp nazwisko studenta imię studenta nr albumu kierunek specjalność przewodniczący promotor recenzent
nauczyciel 

akademicki
godzina 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


