PRACA DYPLOMOWA

1.

Student przygotowuje pracę w trzech egzemplarzach i jeden egzemplarz w formie
elektronicznej – dwa egzemplarze zbindowane (jeden dla promotora, drugi dla
recenzenta). Jeden egzemplarz pracy w formie pisemnej i jeden egzemplarz pracy
w formie elektronicznej należy złożyć w Dziekanacie (oprawiona w sztywną, granatową
okładkę z napisem praca dyplomowa).

2.

Wielkość czcionki tekstu pracy „13”, styl czcionki „Times New Roman”.

3.

Wielkość czcionki strony tytułowej „14”.

4.

Strona tytułowa pracy (wzór dostępny jest na stronie www.wsgk.com.pl).

5.

Strona nr 2 pracy dyplomowej zawiera oświadczenie podpisane przez autora pracy
i promotora pracy (wzór dostępny jest na stronie www.wsgk.com.pl).

6.

Studenci zobowiązani są złożyć pracę dyplomową w trzech egzemplarzach w Dziekanacie
do 07 lipca 2013 r.

7.

Studenci, którzy nie złożą do 31 marca 2011r. prac w Dziekanacie występują
o przedłużenie terminu złożenia pracy:
 do Dziekana – 3 miesiące,
 do Rektora – na okres dłuższy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Opłata wynosi
250,00zł. za każdy miesiąc.

Nie złożenie pracy dyplomowej do dnia 30 września 2011r. powoduje skierowanie na
powtarzanie semestru VII, bądź w przypadku studiów II stopnia III sem.
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Oświadczenie kierującego pracą:
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem
i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu
o nadanie tytułu zawodowego.

Data ....................................................
............................................
Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora pracy:
Świadom(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca
dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści
uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Data .................................................

................................................
Podpis autora pracy

Streszczenie pracy
Krótkie (maksymalnie do 800 znaków) streszczenie pracy

Słowa kluczowe w pracy
Wykaz (maksymalnie do 10) swobodnie wybranych słów

Informator
Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:
- Złożenie w Dziekanacie do 07 lipca 2013 r. indeksu i karty
egzaminacyjnej za sem. VI ze wszystkimi wpisami z zaliczeń i
egzaminów,
- Studenci, muszą złożyć pracę dyplomową do Dziekanatu w terminie do
07 lipca 2013 r. oraz muszą uiścić opłaty tj. (czesne włącznie do września,
i opłatę za egzamin dyplomowy – 600zł). Opłaty te muszą być
uregulowane co najmniej 14 dni przed obroną,
- Nie złożenie pracy dyplomowej i nie zdanie egzaminu dyplomowego do
dnia 30 września 2013 roku powoduje skierowanie na powtarzanie
semestru VI,
- Student przygotowuje pracę w trzech egzemplarzach – dwa egzemplarze
(jeden dla promotora, drugi dla recenzenta) wraz z trzecim egzemplarzem
pracy należy złożyć w Dziekanacie.
- Student powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni,
co potwierdzone jest kartą obiegową, którą należy złożyć w Dziekanacie
co najmniej 14 dni przed obroną.
- Winny być uregulowane zobowiązania wobec Biblioteki,
- Należy zwrócić do Dziekanatu legitymację studencką.
- Razem z kartą obiegową należy złożyć 5 zdjęć do dyplomu, format
6,5x4,5 cm.

