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KARTA DYPLOMU magisterskiego
styczeń 2021   rok akademicki 2020/21    studia  II stopnia – magisterskie  2-letnie        

Imię i nazwisko dyplomanta nr albumu 

Temat pracy dyplomowej

Promotor

OPIS PRACY

1. Krótkie rozwinięcie części problemowej – teoretycznej

2. Omówienie części projektowej

– cel zadania projektowego

– program i charakterystyczne wielkości

– lokalizacja i jej charakterystyka

3. Inne istotne informacje dotyczące temtu bądź ujęcia pracy

data podpis promotora podpis dyplomanta
Akceptacja przez Komisję Dziekańską

Termin podstawowy obrony: czerwiec/wrzesień 2021, termin poprawkowy: listopad 2021. Karta ważna do sesji w marcu 
2022.  Udział w poszczególnych sesjach może wymagać zgody dziekana – patrz info na stronie www
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 rok akademicki 2020/21 studia II stopnia – magisterskie

Do 25 marca należy przedstawić Promotorowi kompletne materiały wejściowe do dyplomu.
  Stwierdzam, że wyżej wymienione materiały zostały mi przedstawione.

  data podpis promotora

Specjalności wymagające konsultacji określone przez promotora (najpóźniej do 8 kwietnia)

Proszę o konsultacje projektu dyplomowego z następujących specjalności:

1
2
3

data podpis promotora

PRZEBIEG PRACY DYPLOMANTA
KOREKTY PROMOTORA KOREKTY SPECJALISTYCZNE

DATA PODPIS PROMOTORA DATA PODPIS KONSULTANTA
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2

3

4

5

6
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8
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12

OŚWIADCZENIA KONSULTANTÓW (konieczny komplet)

Oświadczam, że projekt dyplomowy był przeze mnie konsultowany i zawarte w nim rozwiązania w zakresie mojej specjalności 
są mi znane.

specjalność konsultant data podpis

1

2

3

OŚWIADCZENIE DYPLOMANTA 
Oświadczam, że projekt dyplomowy oraz praca magisterska przedstawione przeze mnie są w całości moim oryginalnym dziełem, 
wykonanym wyłącznie na potrzeby toku studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zaś wszelkie nieautorskie 
elementy zostały w pracy czytelnie oznaczone z podaniem ich źródła (elementy analiz, ilustracje itp.).

data podpis dyplomanta

W przypadku, gdy projekt jest jednocześnie projektem konkursowym 
proszę podać nazwę, organizatora oraz termin rozstrzygnięcia konkursu
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