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ZARZ4DZNNIE DZIEKANA
z dnia 1l maja 2016 r.
Dot. : organizacj

i dopus

zczerrja do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z Regulaminem Studi6w PJATK, warunkiem ukoriczenia studi6w na Wydziale Informatyki,
jest zkoilenie egzetminu dyplomowego koricz4cego studia pierwszego lub drugiego stopnia.
1.

l. Promotor

vq1znaczarecenzerfta pracy dyplomowej, powoluje przewodniczqcego dyplom,rwej

komisji egzamrnacyjnej i okre6la termin obrony egzaminu.
2. Promotor i recenzent zobowi4zani s4 do umieszczenia w systemie ,,Katedra" na 4 dni ptrzed
Wnnczanymterminem egzaminu, wystawionychprzez siebie ocen pracy dyplomowej.
2.
Studenci pr4zstgpuj4cy do egzaminu dyplomowego zobowiqzani s4 do:

1.

ZNoAenia

2.

Pobrania

w Dziekanacie indeksu wraz z kart4 egzaminacyjnq za ostatni semestr QeAeli
obowiqzuje) co najmniej na 7 dni przedwyznaczorrymterminem obrony.
z Dziekanatu co najmniej na 7 dni

przed vrryznaczonym terminem egzarninu

nastgpuj4cych druk6w:

- ,,PodanLie o dopuszczenie do egzaminu

dyplomowego", tnt\'. obieg6wka (po uprzednim

dostarczeniu do Dziekanatu pracy w wersji elektronicznej);
- ,,O6wiadczenie o samodzielnym pisaniu pracy";

-

3.

,,Potwierdzenie przez promotora bitutu pracy dyplomowej", dotyczy prac dyplomolr.ych

pisanych w jEzyku angielskim.

Zloileniawiw wypelnionych druk6w w Dziekanacie na 4 dni przed wyznaczonym

terminem egzamin'u dyplomowe go.
Po po4rtywnym zloheniu egzaminu dyplomowego, student zobowi4zarryjest do dostarczenia 4 stzttk
zdjE|do dyplomuwformacie 45 mmx 65 mm iprzekazaniado Dziekanatu legitymacjiw dniu odbioru

dyplomu.
3.
1.

2.

4

5.

Dokumenty potrzebne do egzaminu dyplomowego kompletuje Dziekanat.
,,Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego" musi byl zaakceptowane ptrzez
Dziekana na 3 dni przedwyznaczonymterminem.
Dziekanat przekantje dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. 1 przewodnicz4cemu dyplomr:wej
komisji egzantnacyjnej lub promotorowi w dniu obrony.
Komplet dokument6w do egzaminu dyplomowego sklada sig z:
- protokolu egzaminu dyplomowego,
- indeksu studenta (eheli obowi4zuje),
- wykazu ocen,
- protokolu z obrony pracy dyplomowej, w przypadku, gdy student obronil wczeSniej prracg
dyplomow4.
Promotot'przekantje wsrystkie wypetnione dokumenty po egzaminie do Dziekanatu.

* Dodatkowo na obrong student zobowiqzanyjest dostarczyc egzemplarupracy wraz z plytka CD.
od powyZszego, na 14 dni przedwyznaczonym terminem egzaminu dyplomorn'ego,
studentjest zobowi4zany dostarczyd wydrukowan4 i oprawion4prace dyplomow4 wrazzpbrtkA CID do
biblioteki. Pracata musi zosta6 sprawdzona przez system PLAGIAT.PL przed dostarczeniem prac;y na
CD do Dziekanat:u.

** Niezale2nie

