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Specjalność  
Small Business Economics and Management (SBE&M) 

Deklaracja wyboru seminarium dyplomowego 
 
 
 
Nazwisko: .............................................................................................  Imiona: ........................................................................................ 
 
Wybór seminarium dyplomowego: 
Studenci składają deklaracje, w jakiej jednostce dydaktycznej chcą pisać pracę dyplomową, wskazując jednocześnie nazwisko 
potencjalnego promotora. W pierwszym semestrze dyplomowym każda jednostka dydaktyczna organizuje seminarium dyplomowe, 
gdzie studenci mogą zapoznać się z tematyką prac prowadzonych przez poszczególnych promotorów. Ostateczny wybór promotora 
następuje pod koniec pierwszego semestru dyplomowego. Odnośnie wyboru promotora obowiązują ustalenia regulaminu 
dyplomowania, który dostępny jest w Internecie. Lista promotorów znajduje się poniżej. Każdy promotor może prowadzić 
limitowaną liczbę prac dyplomowych (10 prac w semestrze ze wszystkich rodzajów studiów). Przed złożeniem deklaracji należy 
zapoznać się z regulaminem dyplomowania. W przypadku, gdy do danego promotora zapisze się więcej osób niż przewiduje limit, 
o kolejności decyduje średnia ocen z ostatniego semestru. Osoby, które nie zmieściły się w limicie muszą wybrać innego promotora, 
gdzie są wolne miejsca.  
 
Podać nazwę katedry, w której ma być realizowana praca dyplomowa: ......................................................................... 
 
Nazwisko promotora pracy dyplomowej: ........................................................................................................................... 
 
W przypadku, gdy u wybranego promotora nie będzie miejsc wybieram: 
 
 
Podać nazwę katedry, w której ma być realizowana praca dyplomowa: ......................................................................... 
 
Nazwisko promotora pracy dyplomowej: ........................................................................................................................... 
 
 

Lista promotorów: 

 
L.p. Promotorzy prac dyplomowych 
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1 prof. dr hab. Franciszek Bławat KEiZP 
2 dr hab. Nelly Daszkiewicz KEiZP 
3 prof. dr hab. Piotr Dominiak KEiZP 
4 dr inż. Tomasz Korol KEiZP 
5 prof. dr hab. Stanisław M. Kot KEiZP 
6 dr Aneta Sobiechowska-Ziegert KEiZP 
7 dr Julita Wasilczuk KEiZP 
8 dr inż. Krzysztof Zięba KEiZP 
9 dr Łukasz Sienkiewicz ZNS 
10 doc. dr hab. Janina Kubka ZNF 
11 dr Maciej Waszczyk ZNF 

 
 
 
 
Gdańsk, dnia ...............................................     .................................................... 
          podpis studenta 

Zwrot do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 CZERWCA 2006 !!!! 


