Co trzeba zrobić, żeby się obronić?
1. Zgłoś propozycję tematu opiekunowi specjalizacji w semestrze poprzedzającym rok dyplomowy.
2.Wybierz temat pracy dyplomowej.
3. Przygotuj „Kartę dyplomowego projektu inżynierskiego” i przekaż ją promotorowi.
4.Napisz pracę inżynierską–samodzielnie!
5. W wyznaczonym terminie ( na dwa tygodnie przed obroną) dostarcz do biblioteki:



- podpisaną płytę CD zawierająca pracę dyplomową w celu sprawdzenia jej przez system
PLAGIAT.PL
- 2 ( dwa) egzemplarze pracy dyplomowej. Do każdego egzemplarza pracy dołącz podpisaną
płytę CD ( z pracą inżynierską).

6. Zapoznaj się z harmonogramem obron ( strona internetowa zakładka-> dyplomowanie, e mail, plan
zajęć) i potwierdź swoją obecność na obronie (mail do dziekanatu)
UWAGA! Do obrony projektu mogą przystąpić tylko i wyłącznie studenci, którzy dostarczyli komplet
dokumentacji ( 2 egzemplarze pracy wraz z załączonymi 2 płytami CD) i uzyskali pozytywny wynik
procedury antyplagiatowej.
7. Zakończ obronę sukcesem
8. Zdobądź absolutorium, czyli uzyskaj wszystkie zaliczenia, egzaminy, odbądź i rozlicz praktyki
9. Ze strony internetowej ( zakładka dyplomowanie) lub w dziekanacie pobierz i wypełnij:
- podanie o egzamin dyplomowy,
- dane do suplementu,
- kartę obiegową,
- podanie o odpis dyplomu i suplementu języku angielskim ( koszt odpisu 40 zł )- dla chętnych
10. Na 7 ( siedem) dni przed planowanym egzaminem dyplomowym ( terminarz: strona internetowa
zakładka-> dyplomowanie) do dziekanatu dostarcz wypełnione: podanie o egzamin dyplomowy, kartę
obiegową, dane do suplementu, zdjęcia 4,5x6,4 cm ( 4 sztuki, podpisane ołówkiem),
Jeżeli będziesz składać podanie o odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim dodatkowo
dostarcz: podanie o odpis dyplomu w języku angielskim, potwierdzenie dokonania wpłaty
oraz dodatkowo 2 zdjęcia o wymiarach 4,5x6,5cm
11. Zapoznaj się z harmonogramem egzaminów dyplomowych ( strona internetowa ( zakładka:
informacje dla studentów), email, plan zajęć) i potwierdź swoje przybycie na egzamin ( mail do
dziekanatu)
12. Zdaj egzamin dyplomowy
13. O możliwości odbioru dyplomu zostaniesz poinformowany na studencki adres mailowy.

