
 

   

 

 

l. p Rodzaj dokumentu 
Miejsce złożenia 

dokumentów 
Termin złożenia 

1. 

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów 

informujące o warunkach dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego 

Wydział 
Początek roku 

akademickiego 

2.      Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna  
Opiekun pracy 

pisemnej 

 

 

do 26 kwietnia 2019 r. 

prace magisterskie 

do 1 września 2019 r. 

dla wrześniowych   

egz. dyplomowych 

3. 

A. Uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce 

DYPLOM odnośnie dyplomu: wpisać tytuły części 

pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; 

imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową 

(promotora); imię i nazwisko recenzenta; imię i 

nazwisko opiekuna pracy pisemnej (jeżeli występuje); 

imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje). 

B. Zamieścić treść całej pracy dyplomowej i 

streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych 

części pracy dyplomowej (abstrakt).  

C. Wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią 

pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf 

lub .pdf – nie skan [!]) przygotowaną zgodnie z 

wytycznymi edytorskimi i wytycznymi wydziałowymi 

z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać 

poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma 

być zamieszczona w ORPD. 

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać 

oświadczeń autora pracy. 

D. Wgrać oddzielny plik zawierający skany 

podpisanych oświadczeń autora pracy. 

E. Wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej 

zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej. 

F. Przekazać do kontroli opiekuna pracy pisemnej 

poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w 

systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”. 

 

Panel Studenta 

 

 

do 20 maja 2019 r. 

prace magisterskie 

 

do 2 września 2019 r. 

dla wrześniowych   

egz. dyplomowych 



 

 

 

4. 
Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 

 
------ 

dopuszczenia odbędą się  

3-4 tygodnie przed 

egzaminem dyplomowym 

5. 

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do 

obrony” student: 

- pobiera plik pracy z systemu, 

- drukuje pracę w 3 jednakowych egzemplarzach, 

składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi 

oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi 

oraz nagrywa na płycie CD nr 1 pobrany plik pracy 

oraz pliki z oświadczeniami 

- drugi egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej 

wraz z oświadczeniami należy złożyć na Wydziale w 

Sekcji Organizacji Kształcenia, 

(trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i 

kompletem płyt CD 1 (praca +skany oświadczeń) i CD 2 

(dokumentacja dyplomu) należy złożyć w Bibliotece po obronie). 

STS pokój 101  

SOK pokój 108 

 

6. Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów. 

STS pokój 101 

do 27 maja 2019 r. 

prace magisterskie 

 

do 9 września 2019 r. 

dla wrześniowych   

egz. dyplomowych 

7. 
Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu 

dyplomowego podpisany przez promotora i opiekuna. 

8. 
Formularz dotyczący udziału w badaniu losów 

zawodowych absolwentów. 

9. 
Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac 

wykonanych podczas studiów. 

10. 

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi 

i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony 

pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania  

na Wydziale. 

11. 

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm 

(+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm 

ewentualnie do wersji angielskiej) wykonane na 

białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie 

mogą być wykonane techniką czarno – białą lub 

kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju 

eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z 

ciemnymi szkłami. 

12. 

(Nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie 

dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu 

za wersję dyplomu w języku angielskim na 

indywidualne konto wygenerowane  

w Panelu Studenta – 40 zł. 

do 27 maja 2019 r. 

prace magisterskie 

 

do 9 września 2019 r. 

dla wrześniowych   

     egz. dyplomowych 



 

 

 

 

13. 

(Nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach 

W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone 

informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych 

praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w 

informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. 

14. 

Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję 

dyplomu w języku polskim na indywidualne konto 

wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł. W terminie 

7 dni przed obroną. 

15. 

Karta obiegowa z kompletem podpisów 

(Nieobowiązkowe): wniosek o wydanie dyplomu  

w języku angielskim.  

Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który 

należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.  

Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku. 

STS pokój 101 

16. 

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy: 

Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna 

dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji 

dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru 

naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.  
Biblioteka 

 

do 7 dni po egzaminie 

dyplomowym 
Egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z 

oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany 

oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy 

złożyć w Bibliotece po obronie. 

16 A 
Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna 

dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji 

dyplomowych) do SOK pok. 108  

SOK pokój 108 
do 7 dni po egzaminie 

dyplomowym 

16 B 

Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna 

dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji 

dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie 

uzupełnioną kartą obiegową. 

STS pokój 101 
do 7 dni po egzaminie 

dyplomowym 

17. 
ODBIÓR DYPLOMU   

GRATULUJEMY JESTEŚ ABSOLWENTEM 

 

STS pokój 101 

 

w terminie 30 dni od dnia 

ukończenia studiów 

Uczelnia sporządza  

i wydaje absolwentowi 

dyplom ukończenia 

studiów 



 

 

 

 


