Warszawa, dnia ……………………..
………………………………………………
imię i nazwisko studenta

………………………………………………
nr albumu

……………………………………………...
kierunek, poziom, forma1 i semestr studiów

WNIOSEK
o uznanie artykułu2 / rozdziału w monografii2 za pracę dyplomową
Na podstawie §3 pkt 3 Załącznika do Zarządzenia nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących
przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”,
wnioskuję o uznanie przygotowywanego artykułu2 / rozdziału w monografii2 pt.:
………….……………………………………...………………………………………...……………………....
…………………………………………………………………………………….………………………………………...

za pracę dyplomową.
Artykuł zostanie opublikowany w czasopiśmie recenzowanym znajdującym się w wykazie
czasopism naukowych ogłoszonych aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz.
1126). Tytuł czasopisma: …………..…………………………………………....……………………………...
Jestem świadom/a konsekwencji związanych z cyklem wydawniczym ww. czasopisma, tj. okresów
pomiędzy złożeniem artykułu a jego przyjęciem do publikacji, terminów publikacji kolejnych numerów ww.
czasopisma oraz wynikającego z Regulaminu studiów w SGGW terminu złożenia pracy dyplomowej.
(dotyczy wyłącznie rozdziału w monografii): Rozdział zostanie opublikowany w monografii opiniowanej
przez recenzentów zewnętrznych. Nazwa wydawnictwa: ……………………………………………………...
Oświadczam, że jestem: jedynym autorem2 / współautorem ww. artykułu2 / rozdziału w monografii2, a mój
wkład stanowi nie mniej niż 50%. Imię i nazwisko współautora2: ………………....………………………….
Opinia: promotora2 / opiekuna naukowego studenta2 / wskazanego we wniosku współautora artykułu2 /
kierownika jednostki organizacyjnej SGGW na wydziale, w której student prowadzi prace badawcze2
(wypełnić na odwrocie – co najmniej jedna osoba z ww.)
……………………………………………..
(podpis studenta)

_______________________________________________________________________________________
Decyzja Dziekana: ………………………..……….……………………………...……………………….……
……………………………………………………….

…………………….……………………………...
(data, podpis)

Wskazanie Recenzenta spoza SGGW (dotyczy wyłącznie rozdziału w monografii): ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
_______________________________________________________________________________________
Niniejszym wycofuję wniosek jw. o uznanie przygotowywanego artykułu2 / rozdziału w monografii2
za pracę dyplomową z powodu/ów: ………………………………………………...…….…………………….
………………..……………………………………….
(data, podpis studenta)
1
2

stacjonarne, niestacjonarne
niepotrzebne skreślić
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Opinia dot. wniosku (należy odnieść się do poniższych pytań)
• Czy dotychczasowe zaangażowanie studenta wskazuje na możliwość realizacji wskazanej pracy?
• Jaki jest stan zaawansowania badań, będących podstawą ww. przygotowywanego ww. artykułu /

rozdziału w monografii i czy pozwala na terminowe złożenie pracy dyplomowej o tym charakterze
i ukończenie studiów?
• Czy współautorstwo pracy z osobą wskazaną we wniosku jest możliwe / zasadne / wskazane?
• Czy jednostka prowadzi badania w zakresie związanym ze zgłoszoną pracą tak by zapewniona był opieka
merytoryczna ?
_______________________________________________________________________________________
OPINIE (podać datę, podpis Autora opinii, funkcję)
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