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dot.: dopuszczenia do egzaminów dyplomowych

1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest pozytywne przejście przeglądu
dopuszczającego.
2. Warunkiem zdania egzaminu z Pracowni licencjackiej i Seminarium licencjackiego jest:
2.1. obecność na konsultacjach
2.2. pozytywna ocena promotora ( wzór w załączniku )
2.3. ukończenie pracy dyplomowej – artystycznej i teoretycznej
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego w I terminie jest:
3.1. zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów
3.2. ukończenie pracy praktycznej i złożenie płyty CD z jej prezentacją, zgodnie z terminem
podanym na stronie uczelni (co najmniej 2 tygodnie przed obroną)
3.3. ukończenie pracy pisemnej, uzyskanie pozytywnego wyniku przez system antyplagiatowy oraz
dostarczenie do biblioteki jednego egzemplarza pracy w twardej oprawie. Brak dostarczenia
oprawionej pracy będzie skutkował nie wpisaniem na egzamin. W przypadku negatywnego
wyniku z antyplagiatu drugą płytę (do ponownego sprawdzenia przez system) należy
dostarczyć wraz z wydrukowaną i oprawioną pracą
3.4. zgłoszenie recenzenta pracy praktycznej
3.5. złożenie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
4. Studenci, którzy nie otrzymaja zgody na dopuszczenie do egzaminu licencjackiego, tym samym
otrzymali ocenę niedostateczną z Pracowni licencjackiej i z Seminarium licencjackiego ( lub
jednego z tych przedmiotów), zobowiązani są złożyć podanie o przeniesienie terminu egzaminu na
wrzesień ( z dołączoną opinią promotora ).
5. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego w II terminie są analogiczne jak w p.3
6. Studenci, którzy nie obronią dyplomu w terminie I i II
6.1. zobowiązani są do złożenia odpowiednim, ogłoszonym na stronie terminie, podania o dalszą
rejestrację
6.1.1. w semestrze zimowym rejestrowani są w trybie „tylko ITN“ z Pracowni licencjackiej i
Seminarium licencjackiego, lub tylko jednego z tych przedmiotów
6.1.2 w przypadku braku zgody promotorów na kontynuację procesu dyplomowania, student
zostaje przydzielony przez Dziekana do jednego z promotorów
6.1.3 w przypadku nie ukończenia studiów w semestrze zimowym (zdanie egzaminu
dyplomowego ), obowiązywać ich będzie powtarzanie ostatniego semestru studiów ( z
wyrównaniem braków programowych ).
7. Studenci, którzy nie złożą podań we wskazanym terminie, zostaną skreśleni z listy studentów.
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