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Zarządzenie nr 6/2021 

Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW 

z dnia 15.09.2021 r. 

W sprawie organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na  Wydziale 

Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. 

Na podstawie § 31 ust. 1 i 3 Regulaminu studiów w PW, zarządza się co następuje: 

§1 

1. W celu usystematyzowania organizacji obron prac dyplomowych, na wszystkich 

kierunkach kształcenia, poziomach i formach kształcenia prowadzonych na Wydziale 

Mechanicznym Technologicznym PW wprowadza się następujące terminy obron prac 

dyplomowych w roku kalendarzowym: 

• trzynasty tydzień semestru zimowego – terminy obron dla studentów I i II stopnia 

studiów, którzy uzyskali przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 15 

grudnia; 

• drugi tydzień sesji zimowej – terminy obron dla studentów I stopnia studiów 

stacjonarnych, którzy zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej nie później niż 

trzy tygodnie przed rozpoczęciem rejestracji na semestr letni; 

• ostatni tydzień letniej sesji egzaminacyjnej i tydzień po nim następujący  – terminy 

obron prac dyplomowych dla studentów I i II stopnia studiów, którzy powinni złożyć 

pracę dyplomową do 15 maja; 

• tydzień po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej - terminy obron dla studentów 

I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz II stopnia studiów 

niestacjonarnych; 

• dziesiąty tydzień semestru zimowego – terminy obron prac dyplomowych dla 

studentów I i II stopnia studiów którzy, uzyskali przedłużenie terminu złożenia pracy 

dyplomowej do końca listopada. 

2. Szczegółowe daty terminów obron w roku kalendarzowym ogłosi prodziekan ds. 

kształcenia i organizacji studiów na początku roku kalendarzowego. 

§2 

1. W czasie nie później niż dwa tygodnie przed początkiem wyznaczonych terminów obron, 

zastępcy dyrektorów instytutów do spraw dydaktycznych zobowiązani są przekazać do 

dziekanatu ds. kształcenia wykazy studentów zgłoszonych do obrony. Wykaz powinien 

zawierać: 

- imię, nazwisko i numer albumu studenta, 

- imię i nazwisko promotora, 

- imię i nazwisko recenzenta, 

- datę planowanej obrony. 



2. Dziekanat ds. nauczania zweryfikuje status zgłoszonych do obrony studentów i w czasie 

nie później niż tydzień przed wskazanymi w §1 terminami wyśle informację zwrotną do 

instytutów. 

§3 

W terminie nie później niż dwa miesiące przed początkiem wskazanych wyżej okresów 

obron, dziekanat ds. nauczania przedstawi do publicznej wiadomości szczegółowy 

harmonogram organizacyjny zawierający m.in.: terminy zgłoszenia przez studentów 

gotowości do obrony i rozliczenia się z dziekanatem. 

§4 

Odstępstwa od wprowadzonych niniejszym zarządzeniem terminów obron prac 

dyplomowych, wymagają każdorazowo akceptacji dziekana Wydziału Mechanicznego 

Technologicznego. 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.12.2021r. 

 

§6 

Traci ważność Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji z dnia 10 marca 

2021r. 

 

Dziekan 

Wydziału Mechanicznego Technologicznego 

  prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski 

 

 

 


