
Szanowni Studenci  
przystępujący do egzaminu dyplomowego w semestrze letnim r.a. 2020/2021 

Terminy EGZAMINÓW: 28, 30 czerwca, 2, 5, 7, 9, 12 lipca 2021 r. 
 
Jak przygotować się do egzaminu dyplomowego? Jakie dokumenty należy złożyć na 5 dni roboczych 
przed planowanym terminem obrony?  
 
STUDENT: 

I. Zgłasza etap do rozliczenia w systemie USOSweb po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich ocen. 
Zgłoszenie jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności wszystkich danych 
w systemie USOSweb i umożliwi dziekanatowi rozliczenie semestru/etapu studenta. 

II. Dokonuje wyboru wersji dyplomu i suplementu, jaką chciałby otrzymać.  
              Uczelnia jako „komplet” dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowuje: 

Komplet A:  

Oryginał dyplomu i suplementu  

2 odpisy dyplomu i suplementu  w języku polskim     

albo 

Komplet B:  

Oryginał dyplomu i suplementu 

1 odpis dyplomu i suplementu  w języku polskim 

1 odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim (na wniosek studenta) 

albo  

Komplet C: 

Oryginał dyplomu i suplementu  

2 odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim     

1 odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim (dodatkowy odpis na wniosek studenta) 

 

Zasady regulowania opłat za dyplom:  

Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej  

za Komplet A i B - wnoszą opłatę 60zł 

za Komplet C – wnoszą opłatę 60zł + opłatę za dodatkowy odpis w j. angielskim 40zł, razem 100zł.  

Studenci przyjęci na studia od roku akademickiego 2019/2020  
za Komplet A i B – nie wnoszą opłat 

za Komplet C – wnoszą opłatę za dodatkowy odpis w j. angielskim w wysokości 20zł.  

          Przypominamy, że od  01.01.2021 r. zmianie uległy numery kont bankowych UWM.  
 
Odpis dyplomu w języku angielskim wydawany jest na wniosek studenta (e-podanie USOSweb)    
Propozycje treści podań o wydanie odpisów 

1. Zwracam się z prośbą o wydanie w języku angielskim jednego z dwóch przysługujących                     
mi odpisów dyplomu i suplementu. (Zobowiązuję się do przesłania skanu potwierdzenia wpłaty)                       

    

2. Zwracam się z prośbą o wydanie w języku angielskim dodatkowego odpisu dyplomu                                 
i suplementu, oprócz kompletu dokumentów w języku polskim. (Zobowiązuję się do przesłania 
skanu potwierdzenia wpłaty). 

III. Dostarcza do dziekanatu wymagane dokumenty: 
1.  pracę dyplomową - ostateczna wersja pracy ze znakiem wodnym wygenerowaną z systemu 

APD (Archiwum prac dyplomowych  https://apd.uwm.edu.pl/), w tym:  
✓ jeden egzemplarz pracy w formie oprawionego maszynopisu - zbindowany, drukowany 

dwustronnie w kolorze czarno-białym,  
✓ wersja elektroniczna pracy na płycie CD, płyta podpisana imieniem, nazwiskiem i 

numerem albumu  studenta,  
2. oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej wygenerowane z 

systemu APD (Oświadczenie do pobrania podczas uzupełniania Danych Pracy w APD), 

https://apd.uwm.edu.pl/


Raport potwierdzający przeprowadzenie procedury antyplagiatowej za pomocą Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego (JSA), wydrukowany i podpisany dostarcza do dziekanatu promotor 
pracy dyplomowej, 

3. oświadczenie dot. losów absolwentów – wypełnione i podpisane dostępne na stronach:  
http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow  
http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 (dostęp dla studentów).  

  (Powyższe związane jest z koniecznością monitorowaniem karier zawodowych absolwentów  
     UWM, aplikacja umożliwiająca gromadzenie bazy studentów/absolwentów),  

4. potwierdzenie możliwości udziału w egzaminie on-line oraz dysponowanie sprzętem 
umożliwiającym jego przeprowadzenie, wyposażonym w kamerę i mikrofon - pisemnie lub 
mailowo na adresy: kamila.kurowska@uwm.edu.pl lub marta.staniszewska@uwm.edu.pl 
 

Pracę wraz z wymaganymi dokumentami należy na 5 dni roboczych przed planowanym terminem 
obrony: 

✓ złożyć w dziekanacie - zalecamy osobistą wizytę w dziekanacie, aby dopełnić wszystkich 
formalności  
lub 

✓ przesłać drogą pocztową do dziekanatu. W przypadku wysyłania oryginałów dokumentów drogą 
pocztową należy przesłać również skany dokumentów na  adresy mailowe 
kamila.kurowska@uwm.edu.pl lub marta.staniszewska@uwm.edu.pl 

 
 
Przypominamy, że przygotowują Państwo prezentację założeń pracy dyplomowej w wersji 
elektronicznej. Przygotowane wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 10 minut. 
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