
Regulamin wyboru promotora pracy dyplomowej inżynierskiej na kierunku Inżynieria 
Środowiska 1 stopień studia niestacjonarne 

1.    Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z wykorzystaniem “ankiety wyboru 
promotora” zwanej “ankietą”, dostępnej na stronie eKursu ‘IS Wybór promotora – studia 
inżynierskie’ zamieszczonego na platformie e-kursy Politechniki Poznańskiej, zwanego 
dalej “kursem”.  

2.   Ankieta wyboru promotora dla studiów stacjonarnych 1 stopnia zostanie przeprowadzona 
najpóźniej w maju roku akademickiego poprzedzającego semestr dyplomowy. Wszyscy 
studenci 8 semestru 1 stopnia kierunku Inżynieria Środowiska otrzymają wiadomość 
mailową z informacjami dotyczącymi terminu otwarcia kursu, harmonogramem wyboru 
promotora oraz hasłem do zapisania się na kurs. 

3.  Studenci zostaną podzieleni  na grupy maksymalnie 3 osobowe wg średniej ocen za 7 
semestrów studiów 1 stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej. 
Dostęp do ankiety wyboru promotora będzie rozpoczynał się w wyznaczonym czasie 
określonym w harmonogramie - innym dla każdej z grup, zaczynając od grup o najwyższej 
średniej. Przesłane hasło pozwoli na zapisanie się do przydzielonej grupy. 

4. Studenci dokonują wyboru promotora pomiędzy pracownikami Instytutu Inżynierii 
Środowiska i Instalacji Budowlanych. Maksymalna liczba prac dyplomowych  możliwych 
do prowadzenia przez pracownika Instytutu na studiach niestacjonarnych 1 stopnia 
uzależniona jest od jego stopnia i tytułu naukowego i wynosi: promotorzy ze stopniem 
naukowym doktora maksymalnie 2 prace, pracownicy ze stopniem naukowym doktora 
habilitowanego maksymalnie 2 prace, pracownicy z tytułem naukowym profesora 
maksymalnie 1 praca. Zastrzega się zmianę podanej maksymalnej liczby prowadzonych 
prac w zależności od liczby studentów w danym roku akademickim. 

5.   Ankieta zawiera listę osób, które mogą zostać promotorami pracy dyplomowej inżynierskiej 
w semestrze dyplomowym w danym roku akademickim.  

6.   W przypadku, gdy po zalogowaniu się do ankiety, nie będzie można wybrać nazwiska 
preferowanego promotora oznacza to, że dana osoba nie prowadzi prac dyplomowych lub 
limit prac dyplomowych realizowanych pod jego kierunkiem został wyczerpany (adnotacja 
przy nazwisku promotora “pełne“). W takim przypadku należy wybrać inną dostępną osobę. 

7.  W ankiecie wskazywana jest preferencja dotycząca promotora pracy dyplomowej 
inżynierskiej. O ostatecznym przydziale promotora decyduje Instytutowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia. 

8.    W uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora skierowany do Przewodniczącego 
Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, dopuszcza się możliwość dokonania 
przydziału promotora niezależnie od ankiety pod warunkami: 

a) wniosek powinien być zgłoszony drogą mailową przed rozpoczęciem ankietyzacji,  

b) wniosek musi zostać uzasadniony istniejącą i zaawansowaną współpracą promotora ze 
studentem (należy ją udokumentować), chęcią współpracy w ramach projektu/grantu lub 
innymi argumentami, przedstawionymi przez promotora, 

c) decyzja Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia o przydzieleniu promotora poza 
ankietą jest ostateczna - nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

Po akceptacji Komisji zgłoszony student nie będzie brał udziału w ankiecie, a liczba prac 
przypisana do danego promotora może ulec zmianie w stosunku do zapisu w pkt. 4 
regulaminu. 



9.  O ostatecznym przydziale promotora każdy student zostanie poinformowany wiadomością 
mailową korzystając z poczty uczelnianej oraz na stronie eKursu. Termin przesłania 
informacji podany będzie na stronie kursu. 
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