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PORTAL STUDENTA 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 
MECHANIZM REZERWACJI TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH WNoZ 

1. Dostęp do tematów prac dyplomowych 

 Po zalogowaniu się do Portalu Studenta (portal.studenta.umlub.pl) w Menu wybrać  

PORTAL STUDENTA → MENU → PRACE DYPLOMOWE→WYBÓR TEMATU PRACY 

2. Lista tematów prac dyplomowych 

  Lista zawiera wszystkie zatwierdzone przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu tematy prac dyplomowych dla 
danego kierunku studiów i aktualnego roku akademickiego. Przy zarezerwowanych tematach widoczny jest 
symbol  X. 

Temat pracy dyplomowej studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich powinien zostać wybrany w semestrze 
drugim ( letnim ),  nie później niż na 2 semestry przed ukończeniem studiów magisterskich na wszystkich 
kierunkach studiów WNoZ. 

Temat pracy dyplomowej studiów I stopnia powinien być wybrany w semestrze czwartym ( letnim). 

W zależności od czasu kształcenia nie później niż: 
1) dla studiów dwu- i trzysemestralnych–na jeden semestr przed ukończeniem studiów, 
2) dla studiów pięcio- i sześciosemestralnych–na dwa semestry przed ukończeniem studiów. 

3. Rezerwacja tematu pracy dyplomowej 

  W przypadku, gdy student chce zarezerwować temat pracy dyplomowej, wybiera wolny temat z dostępną 

opcją rezerwacji, oznaczone przez puste pole kwadratu. Po kliknięciu ikony biretu    pojawi się komunikat 

 „Operacja poprawna”. W polu kwadratu pojawi się wypełnienie i znak X. 

4. Wydruk zobowiązania 

  Po dokonaniu prawidłowej rezerwacji tematu prac dyplomowej pojawi się ikona dokumentu pdf . 

Wydrukowany druk zobowiązania podpisany przez promotora i studenta należy dostarczyć do Dziekanatu  
w ciągu 14 dni. Po dostarczeniu zobowiązania pracy dyplomowej do właściwego Dziekanatu wybrany temat 
zostanie przypisany do studenta. Wówczas pojawi się w zakładce 

PORTAL STUDENTA → MENU → PRACE DYPLOMOWE→MOJA PRACA DYPLOMOWA 

5. Zwolnienie zarezerwowanego tematu pracy dyplomowej 

  Zwolnienie tematu pracy dyplomowej następuje automatycznie po upływie 15 dni od daty rezerwacji, 
jeżeli nie zostanie dostarczone zobowiązanie do właściwego Dziekanatu. 

Jeżeli student zmienił zdanie może zrezygnować z wybranego tematu klikając w symbol X.  pojawi się 
komunikat „Operacja poprawna”. Temat  zostanie oznaczony jako wolny. 

6. Ogólny harmonogram rezerwacji tematów prac 

   Zgłaszanie tematów prac dyplomowych dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia i I roku studiów 
drugiego stopnia przez Promotorów następuje do stycznia danego roku akademickiego. 

Zatwierdzenie tematów przez Radę Wydziału przewidziane jest na marzec danego roku. 

Wprowadzanie tematów do systemu następuje w kwietniu. 

Dostępność tematów w Portalu Studenta ( SEP ) kwiecień/ maj. 

Możliwość wyboru tematu przez studenta odpowiednio do końca semestru letniego( tj. do 30 września). 

 


