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Informacje dodatkowe 
dotyczące   przebiegu zajęć  

 STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

„Gospodarka Przestrzenna w Praktyce” 
 

Uczestnicy studiów podyplomowych są zobowiązani do złożenia na specjalnym 

druku propozycji tematu pracy końcowej w Sekretariacie (pok.312)    lub przesłania 

na maila: wn-sp@gik.pw.edu.pl do dnia 25 września br. – wzór druku stanowi 

załącznik nr 1.   
 

W ramach zajęć indywidualnych pt. „Akceptacja tematów prac 

końcowych” przewiduje się przeprowadzenie rozmowy każdego uczestnika 

studium z prowadzącym pracę końcową w czasie prowadzonych zajęć w godzinach 

seminarium dyplomowego.     

    
Rozmowa ta dotyczyć będzie uściślenia tematu pracy końcowej na podstawie 

propozycji wstępnie zgłoszonej przez uczestnika studium  oraz wstępnej zawartości 

merytorycznej pracy.   

Wzór pierwszej strony pracy końcowej w załączniku nr 2. 

Schematyczny układ pracy końcowej w załączniku nr. 3. 
 

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

oprawie) do opiekuna pracy lub w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, 

(pok. 312); w terminie do 15 grudnia 2017 roku. 
 

W dniu  12 stycznia 2018 roku  
lub w terminie wcześniejszym uzgodnionym z opiekunem pracy końcowej

 

 
odbędzie się indywidualne zaliczenie wykonanych prac końcowych. 

  

Egzamin wewnętrzny (test I-II sem.)  

  16 grudnia 2017
    

s. 305A   
 

Godz.       10
00

-11
30  

test
 

  
. 

Prosimy o obecność przed salą o godz. 9.45
 

 
Świadectwa ukończenia studiów będą mogły otrzymać osoby, które: 

 

1. Przedłożyły pracę końcową, która musi być pozytywnie oceniona. 

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

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 05 grudnia br. przed egzaminem na indywidualne konto bankowe. 

Załączniki: 
1. Druk „Akceptacja tematu pracy końcowej” 

2. Wzór pierwszej strony tytułowej pracy końcowej. 

3. Schemat układu pracy końcowej. 

 

 

mailto:wn-sp@gik.pw.edu.pl


           Zał. nr 1 

 

Politechnika Warszawska    Warszawa, dn. .....................  2017 r            

Wydział Geodezji i Kartografii 

Studia Podyplomowe 

„Gospodarka przestrzenna w praktyce” 

r. akad. 2016/2017               
Nr rej. 106A/PNP-GP/P-

  
…………….   .......................................................  

                     
/nr.indeksu/

                    Nazwisko i imię uczestnika 

                           studiów podyplomowych 

 

 

 

 

...............................................................................................................  

................................................................................................................ 

     
(temat pracy końcowej) 

 

 

Niniejszym zobowiązuję się do wykonania i złożenia osobiście 

lub przesłania pocztą w/w prac do Sekretariatu Studiów pok. 312 

w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. 
 

 

 

 

Akceptuję temat pracy końcowej.     ------------------------------------- 

                    
podpis uczestnika studiów 

 

 

---------------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                                
opiekun pracy końcowej 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

 

1. Wypełnia w 2 egz. uczestnik studiów po omówieniu tematu pracy  

z opiekunem. 

2. Jeden egz. pozostaje u opiekuna pracy  i zostaje przekazany do dokumentacji 

studiów, drugi otrzymuje uczestnik studiów – wpina go jako ostatnią stronę 

pracy końcowej.  

 
 



Zał. nr 2 

 

 

  

 
 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA W PRAKTYCE 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA  KOŃCOWA 
 
 
 

…………………………………………………………… 

(tytuł pracy) 
 
 

……………………………………………. 
(autor pracy) 

 
 

 
 

 

     Opiekun Pracy 
 
       ................................................... 

             
 
Tel. kontaktowy:        
 
tel. kom. ......................... 
 
 

WARSZAWA,  2017 

 

 



 

 

Zał. nr 3 

 

SCHEMAT UKŁADU PRACY KOŃCOWEJ 
 

 

Strona tytułowa /wg załącznika nr 1/  

 

Spis treści 

 

Wstęp /jako rozdział 1/ 

 

  Kolejne rozdziały… 

 

Podsumowanie i wnioski /rozdział przedostatni/ 

 

Literatura /rozdział ostatni/ 

 

Druk zawierający temat pracy końcowej podpisany przez uczestnika 

studiów i opiekuna pracy / ostatnia kartka pracy/ 

 

 

 
 
 

 


