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WYBÓR TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ 

1. Tematy prac dyplomowych, zaproponowane przez nauczycieli akademickich Wydziału, są 
zgłaszane do kierowników Zakładów i przekazywane do kierowników Katedr. Następnie są 
weryfikowane wstępnie przez Kierownika Katedry pod względem zgodności tematyki pracy 
dyplomowej z kierunkiem kształcenia, specyfiką badań realizowanych w danej Katedrze/
Zakładzie, dorobkiem naukowym promotora w proponowanym obszarze pracy dyplomowej 
i następnie przekazywane do Prodziekana ds. Dydaktyki.

2. Właściwy Prodziekan ds. Dydaktyki zatwierdza tematy prac dyplomowych i 
przekazuje je do wiadomości studentom.

3. Student wybiera temat pracy dyplomowej z listy tematów prac zaproponowanej przez 
pracowników poszczególnych Katedr mogących pełnić rolę promotora, po jej zatwierdzeniu 
przez właściwego Prodziekana ds. Dydaktyki.

4. Student powinien dokonać wyboru tematu pracy dyplomowej magisterskiej nie później niż 
1 rok, a pracy dyplomowej inżynierskiej lub licencjackiej nie później niż 1 semestr przed 
planowanym terminem ukończenia studiów, składając zgłoszenie na formularzu wyboru 
pracy dyplomowej.

5. Student może zgłosić własny temat pracy dyplomowej, po wstępnym jego uzgodnieniu 
z potencjalnym promotorem. Ostateczny termin zgłaszania własnego tematu pracy 
dyplomowej magisterskiej musi nastąpić nie później niż 1 rok, a pracy dyplomowej 
inżynierskiej lub licencjackiej nie później niż 1 semestr przed planowanym terminem 
ukończenia studiów. Tematy własne studentów są obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez 
właściwego Prodziekana ds. Dydaktyki.

6. W przypadku, gdy do jednego tematu pracy dyplomowej zgłosi się więcej niż 1 student, 
właściwy Prodziekan ds. Dydaktyki, w sytuacji niemożności przydzielenia do realizacji tego 
tematu więcej niż 1 studenta w uzgodnieniu z promotorem pracy, podejmuje decyzję o 
przydziale tematu pracy dyplomowej po uwzględnieniu średniej z dotychczasowego 
przebiegu studiów.

7. Studenci składają deklarację dotyczącą wyboru pracy dyplomowej na formularzu nr 1. 
Wszelkie zmiany tematu lub promotora wymagają złożenia przez studenta formularza 
aktualizacyjnego (nr 1) do właściwego Prodziekana ds. dydaktyki, a w przypadku zmiany 
promotora, akceptacji dotychczasowego promotora.

8. Zmiana tematu pracy dyplomowej jest zatwierdzana przez właściwego Prodziekana 
ds. Dydaktyki na formularzu wyboru pracy dyplomowej na wniosek studenta, po akceptacji 
przez promotora pracy, nie później niż 1 miesiąc przed obligatoryjnym, zgodnym 
z Regulaminem Studiów terminem złożenia pracy.  
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WYDZIAŁ NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI 

SGGW W WARSZAWIE 

FORMULARZ WYBORU TEMATU 

PRACY DYPLOMOWEJ - ......................

 ZGŁOSZENIE TEMATU  ZGŁOSZENIE  AKTUALIZACYJNE

KIERUNEK STUDIÓW: ............................... RODZAJ STUDIÓW:

STACJONARNE/NIESTACJONARNE*

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ: 

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA: NR ALBUMU: 

TYTUŁ/STOPIEŃ NAUKOWY 

IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA 
KATEDRA/ZAKŁAD 

PODPIS PROMOTORA 

WARSZAWA, DNIA ………..…………………………  

PODPIS STUDENTA 

 WARSZAWA, DNIA ………..………………………………

Decyzja Dziekana o zatwierdzeniu tematu pracy inżynierskiej, 

wydana na podstawie § 26 ust. 3 Regulaminu Studiów  

w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 

Zatwierdzam  temat  dyplomowej / Nie  zatwierdzam  tematu  pracy dyplomowej*

WARSZAWA, DNIA ……………………… PODPIS I PIECZĘĆ

*
niepotrzebne skreślić
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