Harmonogram zatwierdzania, podjęcia i realizacji prac dyplomowych na WIEA w roku akademickim 2018/19
Przyjęty na Radzie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki w dniu 12 grudnia 2018 r.

STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (ROZPOCZĘCIE STUDIÓW SEMESTR ZIMOWY 2018/19) – profil ogólnoakademicki
Zadanie
Kto realizuje
Termin realizacji
Sposób realizacji
Ogłoszenie rozpoczęcia akcji
Po zakończeniu procedury podziału
Ogłoszenie na tablicach informacyjnych i
wyboru tematów prac
Dziekanat WIEA
specjalności (jeśli występują), nie
stronie WIEA
dyplomowych
później niż do 19.12.2018
1) Konsultacje z promotorami,
2) Dyplomant wysyła e-mail do pracownika
dziekanatu:
Opracowywanie tematów prac
11AiR-ND; 11E-ND
dyplomowych, konsultacje z
Po ogłoszeniu podziału na
m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl
potencjalnymi dyplomantami oraz
Instytuty, członkowie grup
specjalności (jeśli specjalność
e-mail (do wiadomości promotora) zawiera
przesyłanie danych pracy
dziekańskich
występuje), nie później niż od
dane:
dyplomowej przez dyplomanta do
07.01.2019 do 26.01.2019
(1) Temat pracy w języku polskim i
wskazanego pracownika
angielskim
dziekanatu
(2) Cel pracy
(3) tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko
promotora
Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania
Jakości Kształcenia na kierunku
Na podstawie list dostarczonych z
Zatwierdzanie tematów prac
Automatyka i Robotyka
Nie później niż:
dziekanatu (właściwych dla danego kierunku
dyplomowych
Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania
od 28.01.2019 do 01.02.2019
studiów)
Jakości Kształcenia na kierunku
Elektrotechnika
Podpisywanie kart pracy
Po zatwierdzeniu tematów prac
Dyplomant, promotor, pracownik
Pracownik dziekanatu (kierownik) zbiera
dyplomowej i zbieranie kart pracy
dyplomowych, nie później niż od
dziekanatu
karty na wybranych zajęciach dydaktycznych
dyplomowej
2.02.2019 do 17.02.2019
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STUDIA I STOPNIA SEMESTR VII KIERUNKU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (SEMESTR ZIMOWY 2018/19)
Zadanie
Kto realizuje
Termin realizacji
Ogłoszenie rozpoczęcia akcji wyboru tematów prac
Dziekanat WIEA
Nie później niż do 03.12.2018
dyplomowych

Sposób realizacji
Ogłoszenie na tablicach
informacyjnych i stronie WIEA
1) Konsultacje z promotorami,
2) Dyplomant e-mail do pracownika
dziekanatu:
m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl
Należy wysłać e-mail do wiadomości
promotora
(1) Temat pracy w języku polskim
i angielskim
(2) Cel pracy
(3) tytuł/stopień naukowy, imię
i nazwisko promotora

Opracowywanie tematów prac dyplomowych,
konsultacje z potencjalnymi dyplomantami oraz
przesyłanie danych pracy dyplomowej przez
dyplomanta do wskazanego pracownika dziekanatu

Instytuty, członkowie
grup dziekańskich

od 03.12.2018 do 7.01.2019

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych

Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości
Kształcenia na kierunku
Efektywność
Energetyczna

Od 08.01.2019 do 15.01.2019

Na podstawie listy dostarczonej z
dziekanatu WIEA

Podpisywanie kart pracy dyplomowej i zbieranie kart
pracy dyplomowej

Dyplomant, promotor,
pracownik dziekanatu

Po zatwierdzeniu tematów prac
dyplomowych, nie później niż od
16.01.2019 do 28.01.2019

Pracownik dziekanatu (kierownik)
zbiera karty na przedmiocie
Seminarium dyplomowe lub innych
wybranych zajęciach dydaktycznych
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STUDIA I STOPNIA SEMESTR VII KIERUNKU BIZNES ELEKTRONICZNY (SEMESTR ZIMOWY 2018/19) – stacjonarne i niestacjonarne
Zadanie
Kto realizuje
Termin realizacji
Sposób realizacji
1) Konsultacje z promotorami,
2) Dyplomant e-mail do pracownika
dziekanatu:
m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl
Opracowywanie tematów prac dyplomowych,
Należy wysłać e-mail do wiadomości
konsultacje z potencjalnymi dyplomantami oraz
Instytuty, członkowie
od 11.06.2018 do 30.11.2018
promotora
przesyłanie danych pracy dyplomowej przez
grup dziekańskich
(1) Temat pracy w języku polskim i
dyplomanta do wskazanego pracownika dziekanatu
angielskim
(2) Cel pracy
(3) tytuł/stopień naukowy, imię i
nazwisko promotora
Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości
Na podstawie listy dostarczonej z
Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych
Kształcenia na kierunku
do 15.12.2018
dziekanatu WIEA
Efektywność
Energetyczna
Pracownik dziekanatu (kierownik)
Po zatwierdzeniu tematów prac
Podpisywanie kart pracy dyplomowej i zbieranie kart
Dyplomant, promotor,
zbiera karty na przedmiocie
dyplomowych, nie później niż do
pracy dyplomowej
pracownik dziekanatu
Seminarium dyplomowe lub innych
26.01.2019
wybranych zajęciach dydaktycznych
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STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (semestr VI studiów przypada na semestr letni 2018/19 - profile ogólnoakademickie)
Zadanie
Kto realizuje
Termin realizacji
Ogłoszenie rozpoczęcia akcji wyboru
Pierwszy tydzień semestru letniego
Dziekanat WIEA
tematów prac dyplomowych
18.02.2019 – 22.02.2019

Sposób realizacji
Ogłoszenie na tablicach
informacyjnych i stronie WIEA
1) Konsultacje z promotorami,
2) Dyplomant mail do pracownika
dziekanatu:
31AiR-SP
32AiR-SP
31E-SP
31INF-SP
32INF-SP
33INF-SP
m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl
e-mail (do wiadomości promotora)
(1) Temat pracy w języku polskim i
angielskim
(2) Cel pracy
(3) tytuł/stopień naukowy, imię i
nazwisko promotora

Opracowywanie tematów prac
dyplomowych, konsultacje z potencjalnymi
promotorami/dyplomantami oraz
przesyłanie danych pracy dyplomowej przez
dyplomanta do wskazanego pracownika
dziekanatu

Instytuty, członkowie grup
dziekańskich

Od 22.02.2019 do 29.03.2019

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych

Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości Kształcenia na
kierunku Automatyka i Robotyka,
Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości Kształcenia na
kierunku Elektrotechnika

Od 06.05.2019 do 10.05.2019

Na podstawie list dostarczonych z
dziekanatu WIEA (właściwych dla
danego kierunku studiów)

Podpisywanie kart pracy dyplomowej i
zbieranie kart pracy dyplomowej

Dyplomant, Promotor, pracownik
dziekanatu

Po zatwierdzeniu tematów prac
dyplomowych, nie później niż od
10.05.2019 do 31.05.2019

Pracownik dziekanatu (kierownik)
zbiera karty na przedmiocie
Seminarium dyplomowe I lub innych
wybranych zajęciach
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STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (semestr VI studiów przypada na semestr letni 2018/19 - profile ogólnoakademickie)
Zadanie
Kto realizuje
Termin realizacji
Sposób realizacji
Ogłoszenie rozpoczęcia akcji wyboru
Pierwszy zjazd w semestrze letnim 2018/19
Ogłoszenie na tablicach
Dziekanat WIEA
tematów prac dyplomowych
16.03.2019 – 17.03.2019
informacyjnych i stronie WIEA
1) Konsultacje z promotorami,
2) Dyplomant wysyła mail do
pracownika dziekanatu:
31AiR-NP
31E-NP
Opracowywanie tematów prac
31INF-NP
dyplomowych, konsultacje z
32INF-NP
potencjalnymi
Instytuty, członkowie grup
m.szanczuk@wiea.uz.zgora.pl
promotorami/dyplomantami oraz
30.03.2019 do 27.04.2019
dziekańskich
Należy wysłać e-mail wg podanych
przesyłanie danych pracy dyplomowej
wyżej podziałów, do wiadomości
przez dyplomanta do wskazanego
promotora
pracownika dziekanatu
(1) Temat pracy w języku polskim
i angielskim
(2) Cel pracy
(3) tytuł/stopień naukowy, imię
i nazwisko promotora
Wydziałowe Zespoły ds.
Na podstawie list dostarczonych
Zatwierdzanie tematów prac
Zapewniania Jakości
Nie później niż13.05.2019 – 17.05.2019
z dziekanatu (właściwych dla danego
dyplomowych
Kształcenia na kierunku
kierunku studiów)
Pracownik dziekanatu
Po zatwierdzeniu tematów prac
Podpisywanie kart pracy dyplomowej i
Dyplomant, Promotor,
(kierownik)zbiera karty na
dyplomowych, nie później niż od 25.05.2019
zbieranie kart pracy dyplomowej
pracownik dziekanatu
przedmiocie Seminarium dyplomowe
do 16.06.2019
I lub innych wybranych zajęciach
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STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (semestr I studiów przypada na semestr letni 2018/19 – jeśli zostaną uruchomione)
Zadanie
Kto realizuje
Termin realizacji
Po podziale na specjalności, nie
Ogłoszenie rozpoczęcia akcji wyboru tematów prac
Dziekanat WIEA
później
dyplomowych
Nie później niż od 01.04.2019

Sposób realizacji
Ogłoszenie na tablicach
informacyjnych i stronie WIEA

Od 01.04.2019 do 19.04.2019

1) Konsultacje z promotorami,
2) Dyplomant wysyła mail do
pracownika dziekanatu:
m.szulim@wiea.uz.zgora.pl
e-mail (do wiadomości promotora)
(1) Temat pracy w języku polskim
i angielskim
(2) Cel pracy
(3) tytuł/stopień naukowy, imię
i nazwisko promotora

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych

Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości
Kształcenia na kierunku
Automatyka i Robotyka,
Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości
Kształcenia na kierunku
Elektrotechnika

Od 06.05.2019 do 10.05.2019

Na podstawie list dostarczonych
z dziekanatu (właściwych dla danego
kierunku studiów)

Podpisywanie kart pracy dyplomowej i zbieranie kart
pracy dyplomowej

Dyplomant, Promotor,
pracownik dziekanatu

Po zatwierdzeniu tematów prac
dyplomowych, nie później niż od
10.05.2019 do 31.05.2019

Pracownik dziekanatu (kierownik)
zbiera karty na przedmiocie
Seminarium dyplomowe I lub innych
wybranych zajęciach

Opracowywanie tematów prac dyplomowych,
konsultacje z potencjalnymi
promotorami/dyplomantami oraz przesyłanie danych
pracy dyplomowej przez dyplomanta do wskazanego
pracownika dziekanatu

Instytuty, członkowie
grup dziekańskich
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STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (semestr I studiów przypada na semestr letni 2018/19 – jeśli zostaną uruchomione)
Zadanie
Kto realizuje
Termin realizacji
Po podziale na specjalności, nie
Ogłoszenie rozpoczęcia akcji wyboru tematów prac
Dziekanat WIEA
później
dyplomowych
Nie później niż od 27.04.2019

Sposób realizacji
Ogłoszenie na tablicach
informacyjnych i stronie WIEA

Opracowywanie tematów prac dyplomowych,
konsultacje z potencjalnymi
promotorami/dyplomantami oraz przesyłanie danych
pracy dyplomowej przez dyplomanta do wskazanego
pracownika dziekanatu

Instytuty, członkowie
grup dziekańskich

Nie później niż od 27.04.2019 do
25.05.2019

1) Konsultacje z promotorami,
2) Dyplomant mail do pracownika
dziekanatu:
m.szulim@wiea.uz.zgora.pl
e-mail (do wiadomości promotora)
(1) Temat pracy w języku polskim i
angielskim
(2) Cel pracy
(3) tytuł/stopień naukowy, imię i
nazwisko promotora

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych

Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości
Kształcenia na kierunku
Automatyka i Robotyka,
Wydziałowy Zespół ds.
Zapewniania Jakości
Kształcenia na kierunku
Elektrotechnika

Nie później niż do 31.05.2019

Na podstawie list dostarczonych z
dziekanatu (właściwych dla danego
kierunku studiów)

Podpisywanie kart pracy dyplomowej i zbieranie kart
pracy dyplomowej

Dyplomant, Promotor,
pracownik dziekanatu

Po zatwierdzeniu tematów prac
dyplomowych, nie później niż od
01.06.2019 do 22.06.2019

Pracownik dziekanatu (kierownik)
zbiera karty na przedmiocie
Seminarium dyplomowe I lub innych
wybranych zajęciach

7|Strona

