
 

Zasady zapisów na seminaria prowadzone  

w Instytucie Politologii, Socjologii i Filozofii (IPSiF) 

na studiach II stopnia, kierunek: Stosunki międzynarodowe, 

rozpoczynające się w semestrze letnim 2022/2023 

 
 

 

1) Student ma obowiązek uczestniczyć w jednym z seminariów proponowanych dla 

studentów II stopnia studiów, zgodnie z realizowanym planem studiów. 

2) Listę promotorów wraz z tematyką prac podaje do wiadomości studentów Dyrektor 

Instytutu PSiF po uzyskaniu opinii Rady Instytutu1.  

3) Tematyka prac dyplomowych musi mieścić się w problematyce swoistej dla kierunku 

Stosunki Międzynarodowe. Tematykę poszczególnych seminariów określa dokument: 

Zakres tematyczny seminariów na studiach II stopnia2, opracowany wg wzoru 

określonego w załączniku do niniejszych Zasad zapisów.  

4) Wybór promotora przez studenta odbywa się przez system USOSweb. 

O przyporządkowaniu studentów do poszczególnych promotorów decyduje kolejność 

zapisów (zasada „kto pierwszy”), przy czym do każdego promotora może zapisać się 

maksymalnie 10 osób. W systemie USOSweb zostaną wpisane górne limity liczebności 

grup, przez co nie będzie możliwe zapisanie się do jednego promotora większej liczby 

studentów. 

5) Na indywidualny wniosek promotora, do jego grupy seminaryjnej mogą zostać 

dopisane jeszcze dodatkowo 2 osoby. Wniosek taki, zawierający imię i nazwisko oraz 

numer albumu studenta, promotor kieruje do dziekanatu kolegium GAP w formie 

wiadomości e-mail do dnia 16.05.2022r.  

6) Podstawą decyzji studenta o wyborze promotora powinien być zakres problematyki 

seminarium, opisany w dokumencie Zakres tematyczny seminariów na studiach 

II stopnia. Uzyskanie dodatkowych informacji na temat przyszłego seminarium 

 
1 Dokument będzie dostępny na stronie https://gap.uek.krakow.pl/ipsf/sprawy-formalne/seminaria-

specjalizacje-przedmioty/ oraz w Dziekanacie Kolegium GAP. 
2 Dokument będzie dostępny na https://gap.uek.krakow.pl/ipsf/sprawy-formalne/seminaria-specjalizacje-

przedmioty/ oraz w Dziekanacie Kolegium GAP. 



 

możliwe jest również w oparciu o kontakt e-mail, udział w konsultacjach lub/i poprzez 

nawiązanie kontaktu zdalnego z rozważanym promotorem.  

7) Terminy konsultacji znajdują się na e-wizytówkach każdego z proponowanych 

promotorów. Ewentualne nawiązanie kontaktu z promotorem musi odbyć się przed 

okresem zapisów na seminaria. 

8) Uczestnictwo w konsultacjach z potencjalnym promotorem z listy w celu zapisania się 

do jego grupy seminaryjnej jest zalecane dla studentów, którzy mają sprecyzowane 

zainteresowania naukowe, chcą pisać pracę dyplomową na już wybrany temat i są 

zdecydowani na pisanie pracy u konkretnego promotora z listy. W tej sytuacji student 

zgłasza się do wybranego promotora i prezentuje własne zainteresowana naukowe 

oraz koncepcję swojej pracy magisterskiej. Kontakt z potencjalnym promotorem może 

być zrealizowany w oparciu o korespondencję e-mail lub inne formy kontaktu 

zdalnego.  

9) Zgodnie z harmonogramem, zapisy na seminaria poprzez system USOS odbywać się 

będą w okresie: 11-13 maja 2022r. 

10) Informacje dotyczące harmonogramu zapisów na seminaria zostaną również rozesłane 

przez dziekanat kolegium GAP przed ich rozpoczęciem na adresy poczty uczelnianej 

studentów danego semestru. 

11) Brak rejestracji do jakiegokolwiek promotora w podanym terminie oznacza akceptację 

przez studenta przypisania do promotora na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu.  

12) Listy studentów zapisanych na poszczególne seminaria ogłasza Dyrektor Instytutu 

Politologii, Socjologii i Filozofii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1.  

Zgłoszenie na kandydata na promotora od sem. 3 w r. ak. 2022/2023. 

Seminarium magisterskie na studiach II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe 

 

1. Promotor: ……………………………………………. 

2. Zarys problematyki seminarium dyplomowego: ………………………………… 

3. Najważniejsze publikacje promotora związane z problematyką seminarium 

dyplomowego: 

• (maksymalnie 5 pozycji) 

•  

 

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na promotora oznacza, że:  

- Promotor deklaruje, iż posiada kompetencje merytoryczne do sprawowania opieki naukowej w 

zakresie wskazanej problematyki seminarium, 

- Promotor akceptuje prowadzenie seminarium z mniejszą liczbą studentów (niż regularne grupy 

seminaryjne) - liczba studentów w grupie seminaryjnej zależy od liczby uzyskanych wskazań ze strony 

studentów.  

 

…………………………………………………………….. 

(podpis zgłaszającego) 

 


