P.T. Studenci kierunku Biotechnologia
przystępujący do egzaminu dyplomowego w semestrze zimowym r.a. 2018/2019
Terminy EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH: 5 – 12 LUTEGO 2019 r.
Zapisy w Dziekanacie, po uzgodnieniu terminu z promotorem pracy dyplomowej.

Prosimy przeczytać bardzo uważnie!
Wymagane dokumenty, które należy złożyć w dziekanacie przed egzaminem:
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 wydrukowane z APD:
a) raport z APD w formacie PDF wydrukowany przez promotora
b) oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej.
3. Dowód opłaty za dyplom w kwocie 60 zł - przelewu należy dokonać na konto bankowe
dostępne po zalogowaniu się w Usosweb.
4. Cztery aktualne fotografie o wymiarach 4,5×6,5 cm wykonane na białym lub innym
jasnym (jednolitym) tle techniką czarno-białą lub kolorową; przedstawiające osobę
w stroju formalnym, bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami;
jedno zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem;
Pracę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dziekanacie na 5 dni
roboczych przed planowanym terminem obrony.
Istnieje możliwość wydania odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim.
W przypadku ubiegania się o takie dokumenty należy dołączyć:
* podanie skierowane do Prodziekana ds. Studenckich (druki dostępne w dziekanacie),
* dodatkowe (piąte) zdjęcie,
* potwierdzenie wpłaty za odpis dyplomu w języku angielskim w kwocie 40 zł.
(przelewu należy dokonać na konto bankowe dostępne po zalogowaniu się w Usosweb)
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.

