Praca-licencjacka-27

Komunikat ws. składania prac licencjackich
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem studiów § 20 ust. 8 – praca
licencjacka powinna być złożona w dziekanacie do zakończenia sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej ostatniego
roku studiów danego stopnia.
Sesja letnia egzaminacyjno-zaliczeniowa trwa do 25 września 2016 r.
Składać pracę licencjacką mogą tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową, złożą kartę
okresowych osiągnięć studenta (pierwsze terminy sesji odbędą się w czerwcu, poprawkowe we wrześniu).
Student, który przystępuje do złożenia pracy licencjackiej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty
względem Uczelni.
Uwaga! Osoby, które będą przystępować do składania pracy licencjackiej w czerwcu 2016 r. regulują czesne
za lipiec, sierpień i wrzesień 2016 r. Natomiast osoby przystępujące do złożenia pracy licencjackiej we
wrześniu regulują płatności wg dotychczasowych terminów. Opłata za dyplom 60 zł.
I termin składania prac licencjackich upływa dnia 30 czerwca 2016 r. (obrony prac licencjackich przewidziane
w lipcu 2016 r.)
IItermin składania prac licencjackich upływa dnia 25 września 2016 r. – termin ostateczny,
(obrony prac licencjackich przewidziane w październiku 2016 r.)

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy licencjackiej:
1.Kompletna karta obiegowa. (Kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece
Jagiellońskiej, następnie resztę pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału. UWAGA! Student przed
złożeniem pracy licencjackiej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studencki – dokumentację
praktyk najpóźniej należy składać do 19.06.2016 r. w dziekanacie).
2.Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3.Rejestracja pracy licencjackiej podpisana przez promotora pracy (rejestracja pracy dyplomowej regulowana
jest przez promotora na końcowej karcie seminaryjnej – strona druga).
4.Oświadczenie autora pracy licencjackiej.
5.Trzy egzemplarze pracy licencjackiej (jeden w twardej oprawie, dwa zbindowane) – druk jednostronny.
Każda z prac podpisana przez promotora na pierwszej i ostatniej stronie.
6.Trzy płyty CD – na każdej z płyt nagrana praca w formacie .doc i .pdf, każda z płyt opisana imieniem i
nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy licencjackiej.
7.Wydruk pełnego raportu antyplagiatowego (w kolorze) – raport proszę spiąć lub zbindować. Czynności
związane z przepuszczeniem przez plagiat pracy licencjackiej należą do obowiązków autora pracy.
a. Pracę dyplomową, która została zatwierdzona przez promotora (wersję ostateczną) należy zarejestrować
na stronie www.plagiat.pl
b. po otrzymaniu raportu należy go wydrukować w kolorze – pełną wersję, zbindować lub trwale spiąć
(wydruk z antyplagiatu nie łączycie z pracą dyplomową, składacie go Państwo oddzielnie). Raport
antyplagiatowy musi być zaakceptowany przez promotora pracy.
Kartę obiegową, oświadczenie autora, końcową kartę seminaryjną, wydruk z antyplagiatu nie łączymy z
praca licencjacką, składamy oddzielnie.
Przy składaniu pracy licencjackiej zwracają Państwo legitymację studencką. Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór pierwszej strony,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk SpołecznoPrawnych
-brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie
pracy). Abstrakt powinien być umieszczony pod bibliografią.
BRAK, KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA
BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIE PRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRAJI

