
W związku ze zmianami harmonogramu zjazdów korygujemy informacje 

dotyczące przebiegu zajęć w 2-gim semestrze 

Studiów Podyplomowych 

„WYCENA NIERUCHOMOŚCI” 

 

 Uczestnicy studiów podyplomowych są zobowiązani do przesłania na mail 

sekretariatu SP: wn-sp@gik.pw.edu.pl druku propozycji tematu pracy końcowej do 

dnia 4 kwietnia br. – wzór druku oraz lista zagadnień prac końcowych a także 

zalecany sposób formatowania pracy końcowej umieszczone są na stronie internetowej 

studiów podyplomowych.  

https://www.sp.gik.pw.edu.pl/WN/Praca-koncowa-2020 
 

 

W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac końcowych” 

(w zależności od sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym) wstępnie 

przewiduje się przeprowadzenie rozmowy każdego uczestnika studiów 

podyplomowych z prowadzącym pracę końcową w dniu 18 kwietnia br. (sobota)  

w godz. 1315 – 1800 

 

Rozmowa ta dotyczyć będzie ustalenia ostatecznej wersji tematu pracy (na podstawie 

propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika SP) oraz omówienia jej zawartości 

merytorycznej. 

 

Pracę końcową należy złożyć w formie drukowanej w 1 egz. (w miękkiej oprawie) 

do opiekuna pracy lub w Sekretariacie Studiów Podyplomowych 

 (pok. 312) oraz należy przesłać wersję elektroniczną pracy na adres mailowy 

swojego opiekuna w terminie  do 6 czerwca 2020 roku. 
 

W dniu 20 czerwca br. (sobota) w godz. 1330 -1530 

lub w terminie wcześniejszym uzgodnionym z opiekunem pracy końcowej 

 odbędzie się indywidualne zaliczenie wykonanych prac końcowych.  

 

Egzamin (po II sem.)  

odbędzie się:  27 czerwca br. (sobota) - godz. 900 – 1100      

s. 315 i 144  (wg listy  która będzie wywieszona przed salą w dniu egzaminu) 

Prosimy o obecność przed salą o godz. 845 

  
 

Świadectwa ukończenia studiów otrzymają osoby, które: 

1. Przedłożyły pracę końcową, która została pozytywnie oceniona. 

2. Zdały egzamin wewnętrzny (zaliczyły I i II sem.). 

3. Złożyły pełną dokumentację (między innymi - wniosek oraz kopię dyplomu ukończenia 

studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem) i nie mają zobowiązań 

finansowych wobec Wydziału Geodezji i Kartografii. 

4. Uiściły opłatę za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł - najpóźniej do 

dnia 30 maja br. na indywidualne konto bankowe 
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