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HARMONOGRAM REKRUTACJI STUDENTÓW  

WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UMW 

NA WYKONANIE PRAC DYPLOMOWYCH 

w roku akademickim 2022/2023 
 

 

 

1. Dziekanat zamieszcza na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego listę 

dostępnych miejsc na wykonanie prac dyplomowych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych (Katedry/Zakłady/Pracownie) do dnia 29 kwietnia 2022r. 

2. Zapisy studentów na wykonanie prac dyplomowych dokonywane są wyłącznie                         
w formie elektronicznej w Dziekanacie do dnia 13 maja 2022 r. poprzez przesłanie 
wyłącznie z adresów e-mail należących do domeny @student.umw.edu.wroc.pl 
elektronicznie wypełnionego „Podania do Dziekana o wykonywanie pracy 
magisterskiej” (formularz dostępny na stronie internetowej Wydziału 
Farmaceutycznego w zakładce: Informacje dla studentów/Wzory druków)                                   
na adres e-mail pracownika Dziekanatu: agnieszka.pakos@umw.edu.pl 

3. W dniu 20 maja 2022r. Dziekanat przekazuje elektroniczną listę kandydatów do 

poszczególnych jednostek organizacyjnych na adres e-mali Kierownika jednostki. 

4. Do dnia 27 maja 2022r. Kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzają 
rekrutacje kandydatów w I naborze i do dnia 31 maja 2022 r. odsyłają drogą 
mailową (skan PDF  pisma z pieczątką i podpisem Kierownika jednostki lub podpisem 
elektronicznym) do Dziekanatu na adres: agnieszka.pakos@umw.edu.pl listę 
studentów zakwalifikowanych do wykonania prac dyplomowych liczbowo zgodną                    
z liczbą miejsc przyznanych jednostce w danym roku akademickim. Zasady naboru 
kandydatów na wykonywanie prac dyplomowych w jednostkach organizacyjnych 
powinny być podane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem semestru 
letniego. 

5. Dziekanat zamieszcza na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego listę 

studentów zakwalifikowanych na wykonanie prac dyplomowych w poszczególnych 

jednostkach oraz liczbę wolnych miejsc dostępnych w II naborze. Studenci 

niezakwalifikowani w I naborze zapisują się elektronicznie w II naborze, przesyłając 

ponownie wypełniony elektronicznie wniosek na ww. adres Dziekanatu  w terminie 

od 08 czerwca  do 10 czerwca 2022r. 

6. Dziekanat 17 czerwca 2022r. wysyła elektronicznie listę studentów, którzy zapisali 

się na wykonywanie prac dyplomowych w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych                              w II naborze na adresy e-mail Kierowników 

jednostek.  

mailto:agnieszka.pakos@umw.edu.pl


7. Kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzają rekrutację i odsyłają drogą 

elektroniczną (jw.) do Dziekanatu listę studentów przyjętych w II naborze do dnia                    

22 czerwca 2022r. 

8. Dziekanat zamieszcza na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego  w dniu                       

24 czerwca 2022r. listę studentów zakwalifikowanych w poszczególnych jednostkach 

w II naborze oraz liczbę pozostałych wolnych miejsc w jednostkach. 

9. Ostateczną decyzję o przydziale i obsadzeniu miejsc w jednostkach organizacyjnych, 

podejmuje Dziekan. 

10. Zamknięcie procedury rekrutacji na wykonanie prac dyplomowych następuje z 

dniem 30 czerwca 2022r.  

11. Studenci uczestniczący w SKN również podlegają regulaminowi rekrutacji                                           

i zobowiązani są do złożenia podań o wykonanie pracy dyplomowej w wyznaczonych 

przez Dziekanat terminach rekrutacji obowiązujących na dany rok akademicki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


