
SZANOWNI PAŃSTWO!!!  

Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

- spełnienie wymagań określonych w planie, programie i 

regulaminach wewnętrznych danego rodzaju lub systemu 

studiów (zaliczenie wszystkich przedmiotów ze wszystkich 

semestrów), 

- uzyskanie pozytywnej oceny z proseminarium licencjackiego -

pracy teoretycznej,  

 

- złożenie w wszelkich wymaganych dokumentów: wszystkich 

elementów pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem o 

samodzielnym wykonaniu pracy (w załączeniu), w tym : 

 
a) jednego egzemplarza pracy teoretycznej (analitycznego opisu 

dzieła) w formie drukowanej, oprawionej, podpisanego przez 

autora i promotora na stronie tytułowej,  

b) specyfikacji pracy w formie wydruku (w załączeniu)  

c) dokumentacji elektronicznej wszystkich elementów pracy 

dyplomowej na płytach CD-RW/DVD-RW (najlepiej z 

możliwością dogrywania) – 2 egzemplarze !!! (dokumentacja 

fotograficzna części praktycznej w formie plików JPG wraz z 

opisem poszczególnych prac, specyfikacja pracy w formie 

elektronicznej, praca teoretyczna w formacie DOC, DOCX lub 

PDF  

- Plik na płycie powinien być podpisany zgodnie ze wzorem: 

Nazwisko, Imię, Nr albumu. 

- Płyta CD-RW lub DVD-RW z zapisem pracy powinna być 

dostarczona w papierowej kopercie i opisana w następujący 

sposób: 

- nazwisko i imię autora pracy 

- nr albumu 

- wydział i tryb studiów (Wydział Grafiki, studia licencjackie 

niestacjonarne) 



- pełne dane promotora/rów pracy praktycznej (także promotorów 

aneksów) 

- pełne dane promotora pracy pisemnej 

Płyty powinny być podpisane przez wszystkich promotorów 

 

d) oświadczenia dyplomanta i promotorów dotyczących praw 

autorskich  

 – dotyczy wszystkich części pracy dyplomowej 

e) oświadczenia dyplomanta o zgodności pracy dyplomowej 

zapisanej na nośniku z wydrukiem  

f) wypełnionej Karty gotowości do obrony (w załączeniu) : 

- na Karcie gotowości do obrony należy zebrać                    

podpisy od promotorów: pracy praktycznej, teoretycznej, 

zgłoszonych aneksów, dodatkowej specjalizacji, 

- w Dziale Nauczania uzyskać potwierdzenie  złożenia:  

                -dowodu wpłaty (60 zł lub 100 zł) na rachunek Akademii: 

83 1240 6247 1111 0000 4974 1652  

 dyplom w języku polskim: 4 fotografie – 60 zł  

 dyplom w języku polskim i odpis w języku angielskim – 6 

fotografii – 100 zł.  




Wymagane druki przesyłam Państwu w załączeniu. 
 

Ważne! 

Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku 

elektronicznego muszą być identyczne !!! 


