
 

IV rok studiów I˚ 
3 semestr studiów II˚ 

 

 Terminowe złożenie pracy dyplomowej upływa z dniem 21.07.2015 roku. 
(Zgodnie z Regulaminem Studiów § 23 pkt 10 studenci ostatniego roku 
zobowiązani są do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej do czterech tygodni 
od daty zakończenia zajęć dydaktycznych). 
 

 Zgodę na przedłużenie złożenia pracy dyplomowej można otrzymać składając 
pismo do 21 kwietnia 2015r. W podaniu zaopiniowanym przez opiekuna pracy 
dyplomowej należy podać uzasadnienie zaistniałego opóźnienia (Regulamin 
Studiów § 23 pkt 12). 

 
 Dziekan w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin złożenia pracy 

dyplomowej jednak nie dłużej niż do 30 września 2015 r. (Regulamin Studiów § 
23 pkt 11). 

 
DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE 

NAJPÓŹNIEJ 14 DNI PRZED TERMINEM EGZAMINU DYPLOMOWEGO. 
 

1. dwa egzemplarze pracy dyplomowej magisterskiej: jeden - w miękkiej oprawie zbindowany 
lub zszyty nicią – druk dwustronny przeznaczony do akt studenta, drugi  w twardej oprawie 
przeznaczony dla Recenzenta. Dodatkowo jeden egzemplarz w sztywnej oprawie należy 
złożyć u Promotora 

2. streszczenie pracy w języku polskim i angielskim podpisane przez Promotora i Autora 
sporządzone wg wzoru 

3. kartę przyjęcia pracy podpisaną przez Promotora 
4. kartę obiegową 
5. oświadczenie dotyczące praw autorskich 
6. oświadczenie dotyczące archiwizowania i przechowywania pracy dyplomowej 
7. 4 zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 podpisane imieniem i nazwiskiem 
8. dowód opłaty za dyplom w kwocie 60 zł (nr konta: 71 1060 0135 1100 0009 9990 0302), 

opłatę uiścić można również w kasie UR 
9. umowę licencyjną niewyłączną na korzystanie z pracy przez Uniwersytet do realizacji zadań 

ustawowych i statutowych 
10. umowę licencyjną wyłączną na korzystanie z pracy przez Uniwersytet lub potwierdzenie, że 

praca nie jest częścią tematu badawczego realizowanego przez Katedrę 
11. indeks z wpisami ostatniego semestru oraz kartę egzaminacyjną tego semestru 
12. ewentualnie wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (dodatkowe zdjęcie, 

opłata w wysokości 40 zł – należy składać maksymalnie do 30 dni po egzaminie 
dyplomowym). 

 
DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!! 

 
 
Proszę o dostarczenie do dziekanatu wszelkich dokumentów i zaświadczeń zawierających informacje 
o udziale w Kołach Naukowych, otrzymanych nagrodach, i innych osiągnięciach uzyskanych poza 
programem studiów. 
 Informacje te potrzebne są w celu umieszczenia ich w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.  


