
Specyfikacja pracy dyplomowej 
 

 
1. Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………… 
 
2. Imię i nazwisko promotora specjalizacji pierwszej:  

 
………………………………………………………….……………………………… 
 

3. Nazwa pracowni specjalizacji pierwszej: 
 
………………………………………………………….……………………………… 

 
4. Tytuł pracy dyplomowej praktycznej specjalizacji pierwszej:  

 
………………………………………….……………………………………………… 

 
5. Opis zawartości pracy dyplomowej specjalizacji pierwszej: 

- ilość sztuk /cykl, obiekt, makieta…/ 
- format (/pojedynczej pracy) np. A4 w pionie 
- technika wykonania 
- materiał wykorzystany do wykonania pracy dyplomowej (np. papier creda 300g, 

firma canson) 
 

6. Zawartość nośnika CD/DVD 
- dokumentacja pracy dyplomowej (oraz specjalizacji drugiej) – pliki tiff, 300 dpi, 20 

cm dłuższy bok 
- prezentacja wystawy: 2-3 zdjęcia z ekspozycji wystawowej w rozdzielczości 300 dpi, 

20 cm dłuższy bok, tiff 
- teoretyczny opis pracy (rozszerzenie: .doc .rtf) 

 
7. Imię i nazwisko promotora specjalizacji drugiej:  

 
…………………………………………………….…………………………………… 

 
8. Nazwa pracowni specjalizacji drugiej:  

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Tytuł pracy dyplomowej praktycznej specjalizacji drugiej:  

 
…………………………………………………………………………………………. 

 
10. Opis zawartości pracy dyplomowej specjalizacji drugiej: 

- ilość sztuk /cykl, obiekt, makieta…/ 
- format (/pojedynczej pracy) np. A4 w pionie 
- technika wykonania 
- materiał wykorzystany do wykonania pracy dyplomowej (np. papier creda 300g, 

firma canson) 
 



11. Imię i nazwisko promotora aneksu:  
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
12. Nazwa pracowni aneksu:  

 
…………………………………………………………………….…………………... 

 
13. Tytuł aneksu:  

 
…………………………………………………………………..…………………….. 

 
14. Opis zawartości aneksu: 

- ilość sztuk /cykl, obiekt, makieta…/ 
- format (/pojedynczej pracy) np. A4 w pionie 
- technika wykonania 
- materiał wykorzystany do wykonania pracy dyplomowej (np. papier creda 300g, 

firma canson) 
 



Specyfikacja pracy dyplomowej - przykład 
 

 
1. Imię i nazwisko studenta: Jan Kowalski 
 
2. Imię i nazwisko promotora pracy praktycznej: prof. Adam Nowak 
 
3. Nazwa pracowni: Pracownia Projektowania Książki i Ilustracji 
 
4. Tytuł pracy dyplomowej: „Sen nocy letniej” – interpretacja dzieła Szekspira 
 
5. Opis zawartości pracy praktycznej: 
 
Przykład 1 
30 stron w formie makiety (rozkładówka), format A4 w pionie, papier 250g firmy conson, 
druk cyfrowy 
 
Przykład 2 
45 stron w formie książki, format 10 cm x 10 cm (kwadrat), druk cyfrowy, papier 300g firmy 
„Papierek” oraz 3 strony formatu 100 x 70 cm w poziomie, druk cyfrowy, papier 250g firmy 
„Papierek” 
 
 
6. Zawartość nośnika CD/DVD 

- dokumentacja pracy dyplomowej praktycznej – pliki tiff, 300 dpi, 20 cm dłuższy bok 
- prezentacja wystawy: 2-3 zdjęcia z ekspozycji wystawowej w rozdzielczości 300 dpi, 

20 cm dłuższy bok, tiff 
- praca teoretyczna (rozszerzenie: .doc .rtf) 

 
 
7. Imię i nazwisko promotora aneksu: prof. Magdalena Nowak 
 
8. Nazwa pracowni aneksu: Projektowanie Plakatu 
 
9. Tytuł aneksu: Cykl plakatów do „Zemsty” A. Fredry 
 

Opis zawartości aneksu: 
 
Przykład 
Cykl 6 plakatów w formacie 70 cm x 100 cm w pionie, druk cyfrowy, papier kredowy 300g 
firmy „Papieron” 
 


