
WNIOSKI o udostępnienie materiałów mapowych DO PRACY DYPLOMOWEJ  lub  NA ZAJĘCIA 

 Jeśli materiały dot. pracy dyplomowej, 
to wniosek w dziekanacie składa 
student (dyplomant) 

 

 Jeśli materiały dot. zajęd (a nie pracy 
dyplomowej), to wniosek w dziekanacie 
składa prowadzący zajęcia (student może 
uzupełnid wnioski, ale do dziekanatu 
dostarcza prowadzący) 

 

 Pierwszym krokiem jest pobranie formularza z konkretnego urzędu lub ze strony urzędu: 

 formularze proszę pobierad z poszczególnego urzędu (zwykle mają już uzupełniony 

punkt 3 na formularzu P – nazwę i adres danego urzędu) 

 najczęściej potrzebne są formularze łącznie P i P1 

 Formularz jest podpisywany przez Prodziekana (proszę więc składad w dziekanacie kilka dni 

wcześniej) 

 Po otrzymaniu materiałów jedną kopię nagraną na CD proszę dostarczyd do dziekanatu (na 

płytce proszę wpisad imię i nazwisko oraz określid jakiego obszaru dotyczy) 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONKRETNYCH PÓL: 

Formularz P 

 1.+2.+4.+5. Proszę nie uzupełniad 

 3.+6. Zwykle urząd jest już wpisany na druku, jeśli nie, to w punkcie 6 proszę wpisad nazwę i 
pełny adres urzędu/instytucji. 

 7. – uzupełnia student 

 8.(8b.) – zaznaczamy opcję „na cele edukacyjne” (w punkcie 8b.) 

 9. – proszę wpisad – promotora/prowadzącego zajęcia, ale e-mail i telefon swój (studenta) –  

*Uwaga – w przypadku Urzędu Miejskiego w Gdaosku w polu email proszę podad email do 

dziekanatu:   dz-stud@pg.edu.pl   gdyż ww. urząd przesyła mapy do dziekanatu 

 10. – uzupełnia student 

 11. – proszę wpisad sformułowanie:  
„osoba upoważniona do odbioru:” … ( i następnie wpisad swoje imię i nazwisko) 

 12. (WNIOSKODAWCA) – proszę zostawid puste (wnioskodawcą jest uczelnia, a nie 
promotor/student/prowadzący) 

 

 

Formularz P1 

 1.+2.+3. – uzupełnia student  

 4. - proszę wpisad jedno z dwóch sformułowao:  
„temat pracy dyplomowej:” … (i następnie wpisad temat pracy) 
     lub 
„materiały na przedmiot:” … (i następnie wpisad przedmiot) 

 5. (WNIOSKODAWCA) – proszę zostawid puste (wnioskodawcą jest uczelnia, a nie 
promotor/student/prowadzący) 
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