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Warunki zaliczenia seminarium: 

 

Podstawowym warunkiem zaliczenia seminarium jest obowiązkowe uczestnictwo  

w zajęciach seminarium oraz prezentacja w trakcie zajęć lub spotkania z promotorem 

koncepcji pracy, przeglądu literatury przedmiotu oraz cząstkowych wyników.  

 

Ponadto, by uzyskać zaliczenie seminarium: 

 

w pierwszym semestrze należy przedłożyć w formie pisemnej i uzyskać akceptację 

promotora: 

 wstępnego tematu pracy; 

 wstępu pracy, w tym: przedmiotu i celu badań; planowanych metod badawczych; 

 planu pracy (spisu treści) zgodnego z wymogami konstrukcji pracy; 

 przeglądu literatury, pozwalającego na określenia przedmiotu i celu pracy. 

 

w drugim semestrze należy napisać i uzyskać akceptację jednego rozdziału pracy 

dyplomowej (z rycinami, tabelami, fotografiami, z odwołaniami do literatury i 

bibliografią). 

Jeśli podjęta tematyka pracy na to pozwala należy zakończyć badania empiryczne/badania 

w terenie. 

w trzecim semestrze należy przedłożyć w formie wydruku oraz w formie elektronicznej pełną 

pracę po zmianach wprowadzonych w wyniku konsultacji z promotorem, a także uzyskać 

ostateczną akceptację pracy i potwierdzenie na piśmie (w pracy składanej w formie 

ostatecznej) promotora o jej przyjęciu

.

                                                           
 w przypadku osób, które nie złożą pracy w terminie, lecz mają zaliczone wszystkie obowiązujące kursy i 
praktyki, zaliczenie seminarium jest możliwe na podstawie pisemnej opinii promotora o stanie zaawansowania i 
perspektywie ukończenia pracy dyplomowej  (załącznik 1). 
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Ważne informacje i daty 

Pełna dokumentacja (antyplagiat i recenzje) powinny być złożone wraz  pracą co 

najmniej dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym.  

Stwierdzenie popełnienia plagiatu na którymkolwiek etapie pracy w ramach 

seminarium skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu oraz skierowaniem sprawy do 

komisji dyscyplinarnej. 

Studenci, którzy planują złożenie egzaminu dyplomowego (tzw. obronę) przed 

wakacjami powinni oddać promotorowi do ostatecznej akceptacji pełną pracę najpóźniej do 

końca pierwszego tygodnia maja danego roku (w przypadku studentów gospodarki 

przestrzennej studiów pierwszego stopnia najpóźniej do końca pierwszego tygodnia stycznia). 

Wówczas obrona planowana będzie w czerwcu lub pierwszej połowie lipca (w przypadku 

studentów gospodarki przestrzennej studiów pierwszego stopnia obrona planowana będzie na 

początku lutego). 

Studenci planujący złożenie egzaminu dyplomowego po wakacjach, tj. we wrześniu, 

powinni oddać pełną pracę do ostatecznej akceptacji po wprowadzeniu wcześniejszych 

poprawek najpóźniej do 10 lipca (studenci gospodarki przestrzennej najpóźniej do końca 

stycznia).  

Wówczas obrona planowana będzie we wrześniu (w przypadku studentów gospodarki 

przestrzennej studiów pierwszego stopnia obrona planowana będzie w sesji poprawkowej). 

 

Uwaga! Osoby, które złożą pracę dyplomową w terminach późniejszych muszą uwzględnić, 

że praca nie zostanie zaakceptowana przez promotora przez końcem ostatniego semestru 

studiów.  

Zgodnie z Regulaminem studiów skutkować to będzie skreśleniem z listy studentów. W takiej 

sytuacji, jeśli student zaliczył wszystkie obowiązujące kursy i praktyki (w tym seminarium), 

ale nie złożył w terminie pracy dyplomowej, może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia 

przedłożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Koszty z tym związane ponosi 

student, zgodnie ze stawkami ustalonymi przez rektora. 
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Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 zobligowani będą do opłaty w 

wysokości 800 zł, zaś osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 i 

później  objęte będą opłatą 1000 zł. 


