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ZARZ{DZENIE DZIEKANA
z dnia 11 maja 2016 r.
Dot.: termin6w egzamin6w dyplomowych w semestrze letnim 201512016

Na podstawie Statutu Polsko-Japoriskiej Akademii Technik Komputerowych, g 26; ustalam, ie
terminem ukoriczenia pracy dyplomowej orazuzyskania oceny zaprzedmioty PRO i SEM dla
student6w ostatniego semestru studi6w jest ostatni dziefizajg(, w danym semestrze, tj.
24 czerwca2016 r. - studia stacjonarne, I i il stopnia;
26 czerwca2016 r. - studia niestacjonarne, I stopnia;
19 czerwca20l6 r. - studia niestacjonarne, II stopnia;
4lipca20l6 r.- studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik
ksztalcenia na odleglo66 (internetowe), I i II stopnia.
Studenci, 7<t6rzy nie zloLyli do tego czasrlpracy otrzymuj4 oceng 2 (ndst.) zate przedmioty.
Praca dyplomowa powinna by(, zlohona
- promotorowi, kt6ry wpisuje oceng zaprzedmiot PRO2/PRO3

(w

formy studi6w);
- w bibliotece, w celu sprawdzeriaprzez system PLAGIAT.PL
- w dziekanacie (tylko wersja elektroniczna).

i SEM3/SEM4

zaleZnoSci od

a nastgpnie

Studenci, ktoruy zloLyh pracA dyplomow? w podanym powyzej terminie i zrealizowali
obowi4zuj4cy program studi6w, mog4 podejSd do egzaminu dyplomowego w nastgpuj4cych
termiach:
1. do 15 lipca - I termin;
2. | - 12 vnzeStria- II termin.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, studenci mog4 przedluzyt termin sktradania pracy
i zaliczeniaprzedmiot6w PRO2/PRO3 czy SEM3/SEM4 najp62nej do dnia 1 wrzesnia 2016 r.
Studenci, ktorzy chc4 przedluZyt termin skladania pracy powinni zloLy(, podanie
z dol4czonym drukiem zawieraj4cym: zgodg promotora, stopieri zaawansowania pracy, termin
obrony oraz sl<Lad komisji egzaminacyjnej (druk do pobrania w dziekanacie) do korica
ostatniego dniazajg(, w semestrze letnim.
Wszyscy studenci dopuszczeni do obrony powinni zglosid sig do dziekanatu, na 7 dni
przed planowanym terminem obrony w celu pobrania odpowiednich dokument6w.
Studenci, kt6rzy nre zNo?yli pracy w ilw terminach, nie bgd4 dopuszczeni do zloaenra
egzaminy dyplomowego w sesji letniej i zgodnie z ustaw4 Prawo o szkolnictwie vryaszym
(Dz.U . z 2012r. poz" 572 z poZn. zm.) zostanq skreSleni z listy student6w z koricem semestru.
Studenci ci mog4 ukofrczyd pracA dyplomow4 na warunkach okreSlonych przez dziekana po
zNo Zeniu pr zez nich p o dani a w W znaczonym termini e.
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Warszawa, dnia
nazwisko i imig

nr albunru i tryb studiowania

nr grupy

Do Dziekana Wydziaiu Informatyki
Polsko- Japot'rskiej Akademii Technik
Komputerov\rych
Dr Aldona Drabik, prof, PJATK

FODANIE
Uprzejmie proszg o mozliwoSi ukoirczenia pracy dyplomowej do dnia

I

wrzesnia 2A16 r.

Podpis Studenta

WYPEI,NIA PROMOTOR
Potwierdzam mozliwoSi ukofczenia prasy dyplomowej t zloZenia jej w dziekanacie do dnia
1 wrzeSnia 2016 r. oraz zobowiqzuje sig do vdzielanta studentowi konsultacji w terminie lipiecsieryieri,
Planowany stopnieri zaawansowaniapracy na koniec zajEt
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Planowany termin obrony

SKI,AD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Przewodniczqcy

:

Komtsji,,,,

Promotor
Recenzent

Podpis Prornotora

DECYZJA

Podpis Dziekqncl

Zapoznalent/lant sig z decyzjq
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