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Terminy składania prac dyplomowych
w semestrze 2021Z
Egzaminy dyplomowe I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022 powinny odbyć się do
dnia 11 lutego 2022 roku.

Studia I stopnia
Zgodnie z §30 pkt 1 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzenia nr
38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2020/2021, złożenie pracy dyplomowej w
semestrze zimowym 2021/2022 na studiach pierwszego stopnia powinno nastąpić najpóźniej
2 lutego 2022 roku.
Na podstawie § 30 pkt 2 Regulaminu Studiów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, studenci
studiów pierwszego stopnia mogą przedłużyć termin składania pracy dyplomowej maksymalnie do
2 maja 2022 roku.
Studenci, którzy chcą przedłużyć termin składania pracy powinni złożyć podanie PD_111 zawierające:
zgodę Kierownika Pracy, stopień zaawansowania pracy do 2 lutego 2022 roku. Warunkiem koniecznym
uzyskania zgody Dziekana na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej jest wprowadzony
przez Kierownika Pracy i zaakceptowany przez Kierownika Zakładu temat i zakres pracy dyplomowej w
systemie iSOD oraz uzyskanie absolutorium.
Studenci ostatniego semestru, którzy nie złożą pracy dyplomowej do dnia 02 lutego 2022 roku i nie
złożą podania o przedłużenie terminu obrony, zostaną skreśleni z listy studentów z końcem semestru
zimowego 2021/2022 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 192 pkt 1 ust. 3 oraz
Regulaminem Studiów §30 pkt 3.
Przesunięcie terminu ukończenia pracy powinno dotyczyć wyłącznie szczególnych przypadków.

Studia II stopnia
Zgodnie z §30 pkt 1 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej złożenie pracy
dyplomowej w semestrze zimowym 2021/2022 na studiach drugiego stopnia powinno nastąpić
najpóźniej 15 lutego 2022 roku.
Na podstawie § 30 pkt 2 Regulaminu Studiów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, studenci
studiów drugiego stopnia mogą przedłużyć termin składania pracy dyplomowej maksymalnie do
15 maja 2022 roku.
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Studenci, którzy chcą przedłużyć termin składania pracy powinni złożyć podanie PD_111 zawierające:
zgodę Kierownika Pracy, stopień zaawansowania pracy 15 lutego 2022 roku. Warunkiem koniecznym
uzyskania zgody Dziekana na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej jest wprowadzony
przez Kierownika Pracy i zaakceptowany przez Kierownika Zakładu temat i zakres pracy dyplomowej
w systemie iSOD oraz uzyskanie absolutorium.
Przesunięcie terminu ukończenia pracy powinno dotyczyć wyłącznie szczególnych przypadków.

9.10.2021 r.

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, profesor uczelni
Prodziekan ds. studiów
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