
 
 

Procedura wyboru przedmiotów, profili/specjalności i 

opiekuna pracy dyplomowej 

1. Wybór przedmiotu 

a. W celu dokonania wyboru przedmiotu/-ów w ramach przedmiotów wybieralnych, 

dostępnych na danym rodzaju studiów, Student zobowiązany jest do osobistego 

dokonania wpisu na liście przekazanej przez Planistkę, w wyznaczonym terminie, 

wskazanym w harmonogramie wyborów. 

b. Harmonogram wyborów jest każdorazowo przekazywany starostom 

poszczególnych kierunków studiów. 

c. Osoby, które z różnych powodów nie mogą dokonać wyboru w sposób określony w 

danym roku akademickim, zobowiązane są do kontaktu z Planistką w terminie 

określonym w harmonogramie wyborów. 

d. Do każdej listy przekazanej przez Planistkę załączona jest instrukcja, która 

wskazuje sposób dokonywania wyboru przedmiotu/-ów w ramach przedmiotów 

wybieralnych, dostępnych na danym rodzaju studiów. 

e. Po dokonaniu wyborów, wypełnione listy przekazywane są Planistce przez 

Starostów roku, w wyznaczonym terminie. 

f. Planistka opracowuje plik z wyborami przedmiotu/-ów w ramach przedmiotów 

wybieralnych, dostępnych na danym rodzaju studiów, a następnie przekazuje go 

Prodziekanowi, który podejmuje decyzje w kwestii uruchomienia poszczególnych 

przedmiotów na danych rodzajach studiów. 

g. Informacja o uruchomionych przedmiotach, publikowana jest przez Planistkę na 

stronie internetowej: ZiE/Studenci/Organizacja studiów/Zajęcia/Wyniki wyboru 

przedmiotów i specjalności 

h. W przypadku, gdy w danym bloku przedmiotów wybieralnych uruchomiony zostanie 

wyłącznie jeden spośród dostępnych przedmiotów, zapisywani są na niego wszyscy 

Studenci danego rodzaju studiów. 

i. W przypadku, gdy w danym bloku przedmiotów wybieralnych nie zostanie 

uruchomiony żaden z przedmiotów wybranych przez Studenta, jest on zobowiązany 

dokonać dodatkowego wyboru spośród przedmiotów, które zostały uruchomione. 

Swój wybór zgłasza Planistce poprzez e- mail (planistka@zie.pg.edu.pl). 

j. Osoby, które nie dokonały wyboru przedmiotu/-ów w terminie wskazanym w 

harmonogramie wyborów, zobowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia się do 

Planistki. 

 

2. Wybór profilu/specjalności i opiekuna pracy dyplomowej 

a. W celu dokonania wyboru profilu/specjalności oraz opiekuna pracy 

dyplomowej w ramach profili/specjalności dostępnych na danym rodzaju 

studiów, Student zobowiązany jest do osobistego dokonania wpisu na listę 

przekazaną przez Planistkę w sposób określony w danym roku akademickim, 

w odpowiednio wyznaczonym terminie, wskazanym w harmonogramie 

wyborów. 
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b. Harmonogram wyborów jest każdorazowo przekazywany starostom 

poszczególnych kierunków studiów. 

c. W przypadku profili/specjalności Student wybiera zawsze dwa profile/dwie 

specjalności dostępne na danym rodzaju studiów. Pierwszy wybór jest 

wyborem podstawowym, a drugi alternatywnym. Profil/specjalność zostanie 

uruchomiona tylko w przypadku, gdy jego/jej wyboru dokona odpowiednia 

liczba studentów. 

d. Student wybiera po dwóch opiekunów pracy dyplomowej, odpowiednich do 

każdego ze wskazanych profili/specjalności. Opiekun wybrany jako pierwszy 

jest opiekunem podstawowym, a drugi alternatywnym, co ma zastosowanie 

dla każdego z wybranych profili/specjalności. 

e. Osoby, które z różnych powodów nie mogą pojawić się na uczelni osobiście 

w terminie wskazanym w harmonogramie wyborów, zobowiązane są do 

kontaktu z Planistką w terminie określonym w harmonogramie wyborów. 

f. Do każdej listy przekazanej przez Planistkę załączona jest instrukcja, która 

wskazuje sposób dokonywania wyboru profilu/specjalności oraz opiekuna 

pracy dyplomowej w ramach profili/specjalności dostępnych na danym 

rodzaju studiów. 

g. Po dokonaniu wyborów, wypełnione listy przekazywane są Planistce przez 

Starostów roku, w wyznaczonym terminie. 

h. Planistka opracowuje plik z wyborami profili/specjalności oraz opiekunami 

prac dyplomowych w ramach profili/specjalności dostępnych na danym 

rodzaju studiów, a następnie przekazuje go Prodziekanowi, który podejmuje 

decyzje w kwestii uruchomienia poszczególnych profili/specjalności na 

danych rodzajach studiów. 

i. Informacja o uruchomionych profilach/specjalnościach wraz z opracowanym 

podziałem na grupy publikowana jest przez Planistkę na stronie internetowej: 

ZiE/Studenci/Organizacja studiów/Zajęcia/Podział na grupy 

 Natomiast informacja o wynikach wyborów opiekunów prac na stronie 

internetowej: ZiE/Studenci/Organizacja studiów/Dyplomowanie/Promotorzy 

j. W przypadku, gdy na danym rodzaju studiów uruchomiony zostanie 

wyłącznie jeden spośród dostępnych profili/specjalności, zapisywani są na 

niego wszyscy Studenci danego rodzaju studiów. 

k. W przypadku, gdy na danym rodzaju studiów nie zostanie uruchomiony 

żaden z profili/specjalności wybranych przez Studenta, jest on zobowiązany 

dokonać dodatkowego wyboru spośród profili/specjalności, które zostały 

uruchomione. Swój wybór zgłasza Planiście poprzez e-mail 

(planistka@zie.pg.edu.pl). 

l. O kolejności zapisu do poszczególnych opiekunów prac dyplomowych, w 

przypadku gdy liczba osób chętnych przekracza ustalony limit, decyduje 

średnia ocen ze studiów. 

m. W wyniku wyboru opiekuna pracy dyplomowej Student zostaje przypisany do 

opiekuna, do którego kwalifikuje go średnia ocen ze studiów – opiekun 

podstawowy brany jest pod uwagę jako pierwszy, opiekun alternatywny jako 

drugi. 

 

n. Osoby, które ze względu na zbyt niską średnią ocen nie zostały przypisane do 
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żadnego ze wskazanych opiekunów prac, zobowiązane są do dokonania 

wyboru uzupełniającego spośród opiekunów, u których zostały jeszcze wolne 

miejsca. Wybór zgłaszają Planistce. 

o. Niedopuszczalne jest pisanie pracy dyplomowej u nauczyciela 

akademickiego, do którego student nie został przypisany. 

p. Osoby, które nie dokonały wyboru profili/specjalności oraz opiekuna pracy w 

terminie wskazanym w harmonogramie wyborów, zobowiązane są do 

niezwłocznego zgłoszenia się do Planistki. 

 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 01.05.2021. 


