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Instrukcja do podania – zgłoszenie na seminarium magisterskie 

 

1. W celu uruchomienia zapisu na seminarium należy wybrać zakładkę „Podania”. 

 

 

2. Następnie należy wybrać „Zgłoszenie na Seminarium Magisterskie”. 

 

 

 

3. W formularzu zapisu na seminarium należy wypełnić następujące pola: 

 wybór kierunku studiów (dotyczy studentów realizujących więcej niż jeden kierunek), 

 wybór promotora, 

 problematykę pracy, 

 proponowany temat pracy magisterskiej. 
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W danym momencie aktywne może być tylko jedno zgłoszenie na seminarium dla określonego kierunku. Pojęcie 

„aktywne zgłoszenie” oznacza zgłoszenie oczekujące na decyzję dydaktyka lub zgłoszenie już zaakceptowane 

przez dydaktyka. Wydanie negatywnej decyzji przez dydaktyka powoduje, że staje się ono nieaktywne, co 

umożliwia utworzenie nowego zgłoszenia u innego promotora w ramach tego samego kierunku studiów. 

Następnie należy wpisać przewidywaną problematykę pracy magisterskiej. 

Wpisanie proponowanego tematu nie jest konieczne. Jeżeli pole to nie zostanie wypełnione, to system sam wpisze 

tymczasowy temat pracy magisterskiej (zostanie to zasygnalizowane stosownym komunikatem). 

 

4. Po wybraniu klawisza „Wyślij podanie” system sprawdza, czy nie ma błędów. Jeżeli ich nie wykryje, 

wyświetli komunikat, że zgłoszenie oczekuje na decyzję wybranego dydaktyka. 
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Po zapisaniu zgłoszenia na seminarium magisterskie w systemie wyświetlana jest tabela jego stanu („Oczekiwanie 

na decyzję”). Zgłoszenie oczekujące na decyzję dydaktyka może być skasowane przez studenta, jeżeli dojdzie on 

do wniosku, że musi zmienić swój wybór seminarium magisterskiego na inny. 

 

Jeśli dydaktyk zgodzi się na zapisanie studenta na swoje seminarium, w kolumnie „Decyzja” pojawi się komunikat 

„Przyjęcie na seminarium”. 
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W przypadku wydania przez dydaktyka negatywnej decyzji, w kolumnie „Decyzja” wyświetlony zostanie na 

czerwonym tle komunikat „Odrzucenie zgłoszenia”. 

 

Kolumna „Komentarz akceptującego” może zawierać tekst wpisany przez dydaktyka w momencie wydawania 

decyzji. Po negatywnej decyzji student może ponownie złożyć zgłoszenie w ramach tego samego kierunku do 

innego dydaktyka. 

Przed wydaniem decyzji dydaktyk może skontaktować się ze studentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Po pozytywnej decyzji dydaktyka skasowanie zgłoszenia nie jest już możliwe. 


