
Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 126/2013 

Terminarz dyplomowania 

w roku akademickim 2019/2020 

na kierunku Inżynieria Środowiska studia I° stacjonarne 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Działanie Termin 
(do podanej daty) 

1. Opracowanie wstępnych tematów prac dyplomowych – 
przesłanie do właściwego prodziekana ds. studiów dla danego 
kierunku 

26.10.2018 

2. Ostateczny termin zgłaszania własnych tematów prac 
dyplomowych przez studentów - do właściwego prodziekana ds. 
studiów dla danego kierunku 

26.10.2018 

3. Wstępna weryfikacja tematów przez Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia dla danego kierunku 

15.11.2018 

4. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych 30.11.2018 

5. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w 
dziekanacie 

15.03.2019 

6. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK 29.03.2019 

7. Zatwierdzenie tematów przez dziekana 10.04.2019 

8. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie 27-29.01.2020 

9. Planowane terminy egzaminów dyplomowych 03-05.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Terminarz dyplomowania 

w roku akademickim 2019/2020 

na kierunku Inżynieria Środowiska studia I° niestacjonarne 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Działanie Termin 
(do podanej daty) 

1. Opracowanie wstępnych tematów prac dyplomowych – 
przesłanie do właściwego prodziekana ds. studiów dla danego 
kierunku 

29.03.2019 

2. Ostateczny termin zgłaszania własnych tematów prac 
dyplomowych przez studentów - do właściwego prodziekana ds. 
studiów dla danego kierunku 

29.03.2019 

3. Wstępna weryfikacja tematów przez Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia dla danego kierunku 

12.04.2019 

4. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych 30.04.2019 

5. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w 
dziekanacie 

24.05.2019 

6. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK 14.06.2019 

7. Zatwierdzenie tematów przez dziekana 28.06.2019 

8. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie 25-26.06.2020 

9. Planowane terminy egzaminów dyplomowych 01-03.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminarz dyplomowania 

w roku akademickim 2019/2020 

na kierunku Inżynieria Środowiska studia II° stacjonarne 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Działanie Termin 
(do podanej daty) 

1. Opracowanie wstępnych tematów prac dyplomowych – 
przesłanie do właściwego prodziekana ds. studiów dla danego 
kierunku 

29.03.2019 

2. Ostateczny termin zgłaszania własnych tematów prac 
dyplomowych przez studentów - do właściwego prodziekana ds. 
studiów dla danego kierunku 

29.03.2019 

3. Wstępna weryfikacja tematów przez Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia dla danego kierunku 

12.04.2019 

4. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. 30.04.2019 

5. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w 
dziekanacie. 

24.05.2019 

6. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK. 14.06.2019 

7. Zatwierdzenie tematów przez dziekana. 28.06.2019 

8. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie. 23-24.06.2020 

9. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 06-08.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminarz dyplomowania 

w roku akademickim 2019/2020 

na kierunku Inżynieria Środowiska studia II° niestacjonarne 

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Działanie Termin 
(do podanej daty) 

1. Opracowanie wstępnych tematów prac dyplomowych – 
przesłanie do właściwego prodziekana ds. studiów dla danego 
kierunku 

29.03.2019 

2. Ostateczny termin zgłaszania własnych tematów prac 
dyplomowych przez studentów - do właściwego prodziekana ds. 
studiów dla danego kierunku 

29.03.2019 

3. Wstępna weryfikacja tematów przez Kierunkowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia dla danego kierunku 

12.04.2019 

4. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. 30.04.2019 

5. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w 
dziekanacie. 

24.05.2019 

6. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK. 14.06.2019 

7. Zatwierdzenie tematów przez dziekana. 28.06.2019 

8. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie. 23-24.06.2020 

9. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 09-10.07.2020 

 


