
SZANOWNI PAŃSTWO!!!  

Informuję,  że  zgodnie z kalendarzem roku akademickiego 2019/2020  w dniach 28, 29 oraz 

30 WRZEŚNIA 2020 r. odbędą się OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (TERMIN I). 

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 pracy teoretycznej,  
 
- złożenie w Dziekanacie najpóźniej do dnia  
9 WRZEŚNIA 2020 r. (środa), do godz. 14:00 wszelkich wymaganych dokumentów: 
indeksu, kart egzaminacyjnych oraz wszystkich elementów pracy dyplomowej wraz z 
oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy (w załączeniu), w tym : 

 
a) jednego egzemplarza pracy teoretycznej w formie drukowanej, 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 (z możliwością dogrywania!!!!) – 2 jednakowe 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 pdf wyłącznie w wersji 
edytowalnej] 
 
- 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 magisterskie jednolite) 
- pełne dane promotora/rów pracy praktycznej (także promotorów aneksów) 
- pełne dane promotora pracy pisemnej 
Płyty powinny być podpisana przez wszystkich promotorów !!! 
 

d) oświadczeń dyplomanta dotyczących praw autorskich oraz zgody na umieszczenie 
pracy w Repozytorium Prac Dyplomowych  
(zał.1, 3 i 4 do Regulaminu Studiów) – załączniki 1 i 4 dotyczą wszystkich części pracy 
dyplomowej  
e) oświadczeń promotorów wszystkich części pracy dyplomowej  
(zał.2 do Regulaminu Studiów) 
 
Zgodnie z dostępnym na stronie internetowej Regulaminem określającym zasady 
funkcjonowania systemu antyplagiatowego załączniki 1,2,3 i 4 do Regulaminu Studiów 
powinny zostać umieszczone w pracy teoretycznej za stroną tytułową !!! 



 
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:  

-wypełnionej Karty dyplomanta (w załączeniu),  
-dowodu wpłaty za dyplom (60 zł lub 100 zł) na rachunek Akademii: 
83 1240 6247 1111 0000 4974 1652  
 

 dyplom w języku polskim – 60 zł  
 dyplom w języku polskim i odpis w języku angielskim   

– 100 zł.  


Zał. 1,2,3 i 4 znajdziecie Państwo na końcu Regulaminu Studiów, na stronie internetowej 
Akademii, w zakładce Studia => Studenci => Regulaminy 
 
Ważne! 
 
Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego 
muszą być identyczne !!! 
 
W dniu obrony składamy legitymację studencką w Dziekanacie. 
 


