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POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1 NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 

Zarządzenie nr 4/2022 
Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia zasad wyboru promotorów prac dyplomowych 

 

 

Na podstawie S 29 ust. 1 Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz  § 11 ust. 4 

pkt. 5 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§1 

Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora wskazanego w drodze wyboru 

albo przydzielonego przez Dziekana zgodnie z zasadami wyboru promotorów prac 

dyplomowych przyjętych w niniejszym zarządzeniu. 

 

§2 

1. Wybór promotora dokonywany jest przez system PW USOSweb (wybór elektroniczny) 

oddzielnie dla każdego poziomu i formy studiów. 

2. Terminy dokonania wyboru promotora określa Dziekan. 

 

§3 

1. Promotor może kierować nie więcej niż 10 pracami dyplomowymi w danym roku 

akademickim. W szczególnych przypadkach, uwzględniając uzasadnione potrzeby 

Wydziału oraz studentów, Dziekan może ustalić inny limit prac dyplomowych 

wykonywanych pod kierunkiem danego promotora. 

2. Limit ilości prac, o którym mowa w ust. 1 nie uwzględnia prac studentów 

wznawiających studia i studentów powtarzających ostatni rok studiów. 

3. Przypisanie studenta do określonego promotora dokonywane jest po zakończeniu 
okresu wyboru. 

4. W przypadku, gdy student nie dokonał w terminie wyboru promotora, Dziekan na 

wniosek Prodziekana ds. nauczania podejmuje indywidualną decyzję o przydzieleniu 

go do promotora, pod kierunkiem którego będzie wykonywał pracę dyplomową. 

 

§4 

1. Na wniosek studenta albo z własnej inicjatywy Dziekan może podjąć decyzję o zmianie 

dotychczasowego promotora, pod kierunkiem którego student wykonywał pracę 

dyplomową. 

2. Za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 zmiana promotora następuje tylko 

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu długotrwałej nieobecności 

promotora oraz rozwiązania stosunku pracy promotora z Politechniką Warszawską. 



3. Student może złożyć wniosek o zmianę promotora do końca semestru IV dla studentów 

studiów pierwszego stopnia oraz do końca semestru II dla studentów studiów drugiego 

stopnia bez podawania przyczyny. 

 

§5 

 

Dziekan Wydziału, na podstawie list zapisów odzwierciedlających promotorów przez 

studentów podejmuje decyzję o liczbie seminariów i liczebności grup seminaryjnych na danym 

stopniu i trybie studiów. 

§6 

 

Uchyla się zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych      

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad wyboru promotorów prac dyplomowych. 

 

§7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

DZIEKAN 

 

 

 

        dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni 

 


