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Komunikat 3/2017 
w sprawie szczególnych zasad realizacji prac dyplomowych 
magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  II 

stopnia kierunków „Geodezja i Kartografia” oraz „ Inżynieria 
Środowiska”  
 
 
Uchwałą Nr 75/2015 Rady Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska z 

dnia 18 czerwca 2015 r., określono szczególne zasady realizacji prac dyplomowych 

magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  II stopnia kierunków 

„Geodezja i Kartografia” oraz „Inżynieria Środowiska”: 

1. Tematyka prac dyplomowych magisterskich ma zapewniać studentowi udział 

w badaniach naukowych związanych z realizowaną pracą. Zakres badań, 

metodykę oraz sposób prezentacji wyników określi student realizujący pracę 

po zasięgnięciu opinii opiekuna pracy. 

2. Student w streszczeniu pracy dyplomowej przedstawia główne cele badań, 

ich zakres, metodykę, uzyskane wyniki oraz wnioski.  

3. Streszczenia prac dyplomowych ocenionych, jako bardzo dobre, publikowane 

są na stronie internetowej Wydziału. Formularz streszczenia oraz zasady 

umieszczania na stronach internetowych wydziału określa Dziekan. 

 
W związku z powyższym, wprowadza się ujednolicony wzór strony ze 

streszczeniem pracy dyplomowej magisterskiej (wzór w załączeniu, plik w formacie 

MS WORD do pobrania ze strony dziekanatu). Strona ze streszczeniem, w wersji 

polskiej i angielskiej, jest częścią pracy dyplomowej przed spisem treści. Wersja 

elektroniczna pracy zapisana jest w pliku edytowalnym (MS WORD). Znaki kropki "." 

należy zamienić na właściwy tekst. Nie należy dokonywać innych zmian 

formatowania dokumentu (podobnie jak w przypadku strony tytułowej) pobranego 

ze strony dziekanatu. Należy pozostawić wielkość strony, marginesów, kroju, 

wielkości i koloru czcionki, justowania tekstu, akapitów itp. bez zmian. 

Streszczenie podlega badaniu programem antyplagiatowym. 
   

   
 /dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH –  

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia/ 
 

 



 
(Wzór streszczenia w języku polskim) 

 

Autor: ....................... 
Numer albumu: .......................  
Kierunek: ................... 
Specjalność: ..................... 
 

Streszczenie pracy dyplomowej 
magisterskiej 

 

Tytuł: ................................. 

Główne cele badań: ............................. 

Zakres badań: ............................. 

Metodyka badań: ............................. 

Uzyskane wyniki: ............................. 

Wnioski: ............................. 

 
 
Opiekun pracy: ................. 

Ocena:  ......................  Podpis opiekuna pracy: ..........................  

Recenzent pracy: .............................................................................................................. 

Ocena: ....................  Podpis recenzenta pracy: ..........................  

  



(Wzór streszczenia w języku angielskim) 

 

Author: ....................... 
Number of album: .......................  
Field: ................... 
Specialization: ..................... 
 

Summary of Master  thesis 
 

Title: ................................. 

The main objectives research: ............................. 

Scope of research: ............................. 

Methodology of research: ............................. 

Obtained results: ............................. 

Conclusions: ............................. 

 
 
Supervisor: ................. 

Rating:  ...........................................  Signature: ..........................  

Reviewer work: .............................................................................................................. 

Rating: ............................................  Signature: ..........................  

 
  



(Przykład wypełnienia formularza) 

 
 
 

Autor: Jan Kowalski 
Numer albumu: 000001  
Kierunek: Geodezja i Kartografia 
Specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa (małymi literami) 
 

Streszczenie pracy dyplomowej 
magisterskiej 

 

Tytuł: Analiza wybranej metody pomiaru na wybranym 
przykładzie 

Główne cele badań: Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. 
Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. 
Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. Tu opisać cel badań. 
Tu opisać cel badań.   

Zakres badań: Tu opisać zakres badań. Tu opisać zakres badań. Tu opisać zakres 
badań. Tu opisać zakres badań. Tu opisać zakres badań. Tu opisać zakres badań. Tu 
opisać zakres badań. Tu opisać zakres badań. Tu opisać zakres badań. Tu opisać 
zakres badań. 

Metodyka badań: Tu opisać metodykę badań. Tu opisać metodykę badań. Tu opisać 
metodykę badań. Tu opisać metodykę badań. Tu opisać metodykę badań. Tu opisać 
metodykę badań. Tu opisać metodykę badań. Tu opisać metodykę badań. Tu opisać 
metodykę badań. Tu opisać metodykę badań. Tu opisać metodykę badań. 

Uzyskane wyniki: Tu opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki 
badań. Tu opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki badań. Tu 
opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki 
badań. Tu opisać wyniki badań. Tu opisać wyniki badań. 

Wnioski: Tu opisać wnioski wynikające z badań. Tu opisać wnioski wynikające z 
badań. Tu opisać wnioski wynikające z badań. Tu opisać wnioski wynikające z badań. 
Tu opisać wnioski wynikające z badań. Tu opisać wnioski wynikające z badań. Tu 
opisać wnioski wynikające z badań. Tu opisać wnioski wynikające z badań. Tu opisać 
wnioski wynikające z badań. Tu opisać wnioski wynikające z badań. 

 
 
Opiekun pracy: dr hab. inż. Jan Nowak prof. n. AGH 

Ocena:  ......................  Podpis opiekuna pracy: ..........................  

Recenzent pracy: jeżeli nie wyznaczony przed rejestracją pracy, pozostawić kropki 

Ocena: ....................  Podpis recenzenta pracy: ..........................  


