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Drukuj Tematy pomocy Zamknij okno

Pomoc: Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej

Uwaga - składanie wniosków o zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej jest możliwe po zakodowaniu studentów. W okresie od
przeniesienia studenta na nowy semestr do zakończenia kodowania funkcja jest niedostępna.

Dostęp do formularza na e-KUL

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora dotyczącym składania wniosku o zatwierdzenie lub zmianę tematu pracy dyplomowej, każdy
student  składa odpowiednie wnioski o zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej, wyłącznie w oparciu o specjalny formularz
dostępny w serwisie e-KUL:
Menu Moje WEB S4A  >> [Wnioski] >> [Dodaj nowy]
 
 

Nowy wniosek

W formatce Wnioski student widzi listę wniosków - wszystkich typów dostępnych dla jego kierunku studiów.
Poszczególne rodzaje wniosków dostępne są zależnie od indywidualnej sytuacji studenta. Aby móc uruchomić formularz
złożenia tytułu pracy, student musi mieć seminarium dyplomowe wprowadzone do indeksu elektronicznego przez sekretariat w
bazie danych S4A.
 Wybieramy właściwy wniosek i uzupełniamy wymagane dane i zapisujemy.



20.04.2021, 07)43Pomoc

Strona 2 z 3https://e.kul.pl/pomoc.html?op=1&pid=7184&s=wnios

Modyfikacja danych w formularzu

Informacja o wnioskach wystawionych przez przez platformę e-KUL dostępna jest w Menu WEB S4A: Student >> Wnioski. W
tabeli prezentowane są dane wniosku. Status Aktywny oznacza, że formularz został zapisany, ale dostępna jest jego
modyfikacja. Formularz można edytować bezpośrednio z listy klikając [Edytuj] lub wybrać podgląd Szczegółów i stamtąd
uruchomić funkcję edycji.

 
Jeśli po zatwierdzeniu wniosku okaże się, że zawiera on błędy, jedynym wyjściem jest usunięcie formularza.
Po usunięciu wniosku należy wypełnić formularz na nowo, czyli utworzyć nowy wniosek. 
Statusy wniosku:
Aktywny - w trakcie tworzenia, zapisany z możliwością modyfikacji
Zatwierdzony - utworzony, modyfikacja niemożliwa
Anulowany - wniosek został usunięty
 
Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej - zatwierdzony przez Studenta zostaje przekazany Promotorowi. W tym
czasie status wniosku (oczekujący lub zaakceptowany przez promotora) można sprawdzić w szczegółach wniosku .
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