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1. Termin złożenia pracy dyplomowej:  

a) 31.05.2022 r. – dotyczy dyplomantów semestru zimowego 
(tzn. studentów, których ostatnim semestrem studiów był semestr zimowy, kończący się w lutym 2022 r.) 

b) 30.09.2022 r. – dotyczy dyplomantów semestru letniego 
(tzn. studentów, których ostatnim semestrem studiów jest semestr letni) 
 

Uwaga. Przez pracę dyplomową rozumie się komplet dokumentów wymienionych w „ABC DYLOMANTA”. 

2. Studenci studiów I stopnia, których program studiów nie przewiduje pisania pracy dyplomowej, 

zobowiązani są do złożenia podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (druk dostępny będzie w 
dziekanatach i na stronie uczelni), po zakończeniu sesji egzaminacyjnej i uzyskaniu kompletu wpisów, w 

terminie nieprzekraczającym 30.09.2022 r. Złożenie podania oznacza, że student jest gotowy do 
przystąpienia do egzaminu dyplomowego i oczekuje na wyznaczenie terminu egzaminu. 
 

3. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej: 

- jest rozpatrywane indywidualnie na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana, 

- dotyczy jedynie osób z  zaliczonym ostatnim semestrem studiów, 
- dotyczy osób, które nie mogą złożyć pracy w wyznaczonym terminie z przyczyn ważnych, niezależnych od 

studenta, 

- jest odpłatne (200 zł za każdy miesiąc). 

Wniosek do dziekana (z załącznikami) należy złożyć w dziekanacie do 31.05.2022 r./ 30.09.2022 r. 
] 

4. System antyplagiatowy: 

Od roku akademickiego 2018/2019  wszystkie prace dyplomowe są sprawdzane z wykorzystaniem Jednolitego 

Systemu Antypalgiatowego. Sprawdzenia pracy i akceptacji raportu  dokonuje promotor przed ostatecznym 

wydrukiem pracy i złożeniem kompletu dokumentów do obrony. Prosimy o zapoznanie się z „ABC 

DYPLOMANTA”, w którym znajdują się informacje dotyczące ww. procedury. 
 

3. Terminy egzaminów dyplomowych: 

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia w 

dziekanacie kompletu dokumentów wg „ABC DYPLOMANTA”. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza 

dziekan. 

Pierwsze terminy obron, dla dyplomantów semestru zimowego, planowane są na kwiecień/maj 2022 r., natomiast 

dla dyplomantów semestru letniego – na lipiec 2022 r. Dokumenty do obrony powinny zostać złożone 

bezpośrednio po zaliczeniu sesji egzaminacyjnej, czyli w marcu (dotyczy dyplomantów semestru zimowego) oraz 

na przełomie czerwca i lipca (dotyczy dyplomantów semestru letniego) - jeśli student zamierza przystąpić do 

obrony w pierwszym terminie. Na miesiąc sierpień nie planujemy obron. 

Obrony odbywają się w sposób tradycyjny, chyba że sytuacja związana z pandemią nam to uniemożliwi i 

przejdziemy na formę zdalną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę studenta, egzamin 

może być przeprowadzony w formie zdalnej, poprzez aplikację MS Teams.  

4. Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na trzy pytania. Student: 

1) wybiera losowo jedno pytanie z grupy pytań z zakresu przedmiotów kierunkowych, 

2) wybiera losowo drugie pytanie z grupy pytań z zakresu przedmiotów specjalnościowych (jeżeli na danym 

kierunku nie ma pytań specjalnościowych, student wybiera losowo dwa pytania z zakresu przedmiotów 

kierunkowych),  

3) trzecie pytanie dotyczy pracy dyplomowej. 
 

Na egzaminie dyplomowym dotyczącym tych kierunków studiów, na których program nie przewiduje pisania 

pracy dyplomowej, student odpowiada na trzy pytania. Student: 

1) wybiera losowo dwa pytania z grupy pytań z zakresu przedmiotów kierunkowych, 

2) wybiera losowo trzecie pytanie z grupy pytań z zakresu przedmiotów specjalnościowych. 

5. Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w terminie do 31.05.2022 r./ 30.09.2022 r. są proszeni o kontakt 

z dziekanatem. W terminie do 30.09.2022 r. powinni się zgłosić także studenci, których program studiów nie 

przewiduje pisania pracy dyplomowej, a którzy nie złożyli podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego 

(np. z powodu niezaliczenia wszystkich przedmiotów).  

Osoby, które nie zgłoszą się do dziekanatu, zostaną skreślone z listy studentów. 

 
 


