
P.T. Studenci kierunku Biotechnologia 

przystępujący do egzaminu dyplomowego w r.a. 2019/2020 
 

Terminy EGZAMINÓW: 10-11-12-13-14 lutego 2020 r. 

Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej. 

Przeczytać bardzo uważnie! 
 

Przed złożeniem kompletu dokumentów do egzaminu dyplomowego należy zgłosić w USOSweb 

ETAP studiów do rozliczenia. Zgłoszenia dokonujemy po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich ocen. 

Zgłoszenie jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności wpisów i umożliwi 

dziekanatowi rozliczenie semestru/etapu studenta. 

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w dziekanacie  

na 5 dni roboczych przed planowanym terminem obrony: 

 

1. Praca dyplomowa - drukowana z APD ostateczna wersja pracy ze znakiem wodnym 

(watermarked, plik PDF) w tym:  

a) jeden egzemplarz pracy w formie oprawionego maszynopisu  - zbindowany,     

        drukowany dwustronnie, w kolorze czarno-białym, 

b) wersja elektroniczna pracy na płycie CD, płyta podpisana imieniem, nazwiskiem                     

i numerem albumu studenta, 

 

c) dwa egzemplarze pracy w formie oprawionego maszynopisu - w oprawie twardej, które 

należy złożyć u promotora i recenzenta po dopełnieniu w dziekanacie wszystkich 

formalności. 
 

2.  Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury antyplagiatowej za pomocą 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)                          

a) raport w formacie PDF wydrukowany przez promotora  

b) oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej. 
 

3. WYDANIE DYPLOMU I SUPLEMENTU 

 Absolwent w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów otrzymuje dyplom i suplement oraz 

dwa odpisy dyplomu oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim.  

 Na wniosek absolwenta jeden z odpisów dyplomu lub/i jeden z odpisów suplementu może być 

wydany w języku angielskim.  

 Opłata za wymieniony Komplet dokumentów wynosi 60 zł. 

 Poza kompletem dokumentów na wniosek absolwenta uniwersytet wydaje dodatkowe odpisy 

dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Opłata za dodatkowy odpis dyplomu i 

suplementu wynosi 40 zł.   

 Wnioski dostępne są w dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty. 

Opłat za wydanie dokumentów należy dokonać przelewem na konto bankowe, numer konta  

dostępny po zalogowaniu się w Usosweb – Płatności. 

 

 

 

Przypominamy, że przygotowują Państwo prezentację założeń pracy dyplomowej  

w wersji elektronicznej.  Zatwierdzoną przez promotora prezentację, nagraną na płycie CD, 

przynosimy na egzamin dyplomowy. Przygotowane wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 

10 minut. 


