
 

Informacja dla studentów składających pracę dyplomową 

Pracę dyplomową należy składać w dziekanacie 

 
Do dziekanatu należy dostarczyć:  

 

1. Pracę dyplomową w 3 egzemplarzach (dwa w twardej oprawie i jeden w miękkiej) 

 

2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, który można pobrać w 

dziekanacie lub wydrukować ze strony internetowej.  

 

3. Płyty CD z pracą w wersji elektronicznej (3 szt.) 

2 płyty przyklejamy do prac w twardej oprawie (na wewnętrznej stronie tylnej okładki), 

1 płytę wkładamy luzem do pracy w miękkiej oprawie (nie wklejamy !!!)  

Praca w wersji elektronicznej ma formę jednolitego zwartego opracowania i zapisana 

jest na nośniku danych jako jeden plik, w jednym z następujących formatów: 

.DOC/.DOCX (dokument programu MSWord), .RTF (Rich Text Format), .PDF 

(Portable Document Format), .TXT (plik tekstowy), .ODT (Open Office Document). 

Rozmiar pliku z pracą dyplomową nie może przekroczyć 15 MB.  

Wszystkie 3 płyty powinny być opisane i powinny zawierać wszystkie informacje 

zawarte na stronie tytułowej  

 

4. Podpisany przez promotora raport z badania pracy w JSA (Jednolity System 

Antyplagiatowy) – poszczególne strony raportu powinny być zszyte trwale zszywaczem 

 

5. Zdjęcia o wymiarach 4,5x6,5 cm - 4 sztuki (zdjęcia w papierowej kopercie - 

niepodpisane). Kopertę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu. 

 

Jeśli student chciałby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim, należy złożyć 

jedno zdjęcie więcej (w sumie 5 zdjęć) oraz podanie do dziekana z prośbą o wydanie 

odpisu dyplomu w języku angielskim.  

 

6. Dowód wpłaty za dyplom: 60 zł. - dyplom w języku polskim  

 

Wpłata za dyplom w języku angielskim dopiero po założeniu przypisu przez dziekanat  

(potwierdzenie wpłaty 40 zł należy dostarczyć do dziekanatu przed obroną !!!)  
Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta podane w E-hms.  

 

7. Oświadczenie dot. udziału w badaniu „Monitorowanie losów zawodowych  

Absolwentów” – należy wydrukować z systemu E-hms.  

 

Bez ww. dokumentów praca nie zostanie przyjęta !!! 

 

Kartę obiegową można pobrać z dziekanatu lub wydrukować ze strony internetowej. 

Karta obiegowa, po uzyskaniu potrzebnych pieczątek, jest składana w dziekanacie 

dopiero przy odbiorze dyplomu.  


