
Dokumenty wymagane dla przeprowadzenia obrony  

pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej) 

 

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy w Dziekanacie złożyć następujące do-

kumenty: 

1. Trzy wydrukowane i oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (do archiwum dwustronnie, 

dla promotora i recenzenta dwustronnie albo jednostronnie) i dwie jej kopie na płytach CD 

(DVD) do odczytu elektronicznego. Jako ostatnią stronę pracy należy umieścić streszczenie 

w języku polskim i angielskim. 

Oprócz tekstu pracy dyplomowej student zamieszcza na płytach CD (DVD) przygotowaną 

przez siebie prezentację związaną z tematem wykonywanej pracy w postaci pliku 

o rozszerzeniu pdf.  

2. Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu składanej pracy (druk do pobrania 

w dziekanacie). 

3. Oświadczenie studenta w sprawie korzystania przez Uczelnię z utworu jakim jest praca dy-

plomowa jego autorstwa (druk do pobrania w dziekanacie). 

4. Oświadczenie promotora (druk do pobrania w dziekanacie). 

Oświadczenia wymienione w pkt. 2, 3, 4 należy umieścić w egzemplarzu pracy dyplomowej 

wydrukowanym dwustronnie do archiwum, bezpośrednio po stronie tytułowej. 

5. Dodatkowe streszczenie w języku polskim i angielskim (luźna kartka). 

 

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy wnieść opłatę za dyplom ukończenia 

studiów w wysokości 60 zł lub 100 zł, jeśli dodatkowo odpis dyplomu w tłumaczeniu na język ob-

cy. Opłaty studenci wnoszą na indywidualne wirtualne konto bankowe zdefiniowane przez 

dziekanat wydziału właściwy dla danego kierunku studiów. Raport o indywidualnym koncie 

bankowym – do pobrania w dziekanacie. 

 

Co najmniej dwa tygodnie przed obroną należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty: 

1. Zdjęcia 4 szt. o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (5 szt. w przypadku odpisu w języku obcym), 

2. Indeks z zaliczonym ostatnim semestrem, 

3. Komplet dokumentów (wypełnione druki): 

a. karta obiegowa najpóźniej przy odbiorze dyplomu, 

b. wypis z dowodu osobistego i do wglądu dowód osobisty, 

c. w przypadku wybrania dodatkowego odpisu w języku obcym wniosek o jego wyda-

nie (wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 dni od daty obrony), 

d. wykaz osiągnięć indywidualnych do suplementu (udokumentowany), 

e. Deklaracja przystąpienia do Badań losów zawodowych absolwentów PRz. 



 

Absolwent studiów pierwszego stopnia składa oświadczenie, że zwróci legitymację studencką 

do dnia 31 października roku, w którym ukończył te studia. 

 

Absolwent studiów drugiego stopnia zwraca legitymację studencką do dziekanatu w dniu zło-

żenia egzaminu dyplomowego. 

Osoby, które utraciły legitymację składają w Dziekanacie, w dniu złożenia egzaminu dyplo-

mowego, oświadczenie o jej zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. 

 

Wszystkie druki do pobrania w Dziekanacie lub stronach www Wydziału, Katedry Fizyki 

i Katedry Matematyki.  

Okładki pracy dyplomowej są do nabycia w dziekanacie wydziału właściwym dla danego 

kierunku studiów. 


