Praca-licencjacka-28

DO OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ MOŻE PRZYSTĄPIĆ STUDENT, KTÓRY ZŁOŻY W
DZIEKANACIE (nie dotyczy studiów niestacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo):
» kartę egzaminacyjną (ze wszystkimi zaliczeniami);
» pracę licencjacką podpisaną przez promotora w miękkiej oprawie wydruk dwustronny, czcionka 12,
pojedynczy odstęp (zbindowana) ze streszczeniem w języku polskim (1 szt.) plus słowa kluczowe od 3 do 6 także w formie elektronicznej (płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.);
»pracę magisterską podpisaną przez promotora w miękkiej oprawie wydruk dwustronny, czcionka 12,
pojedynczy odstęp (zbindowana) ze streszczeniem w języku polskim i angielskim ( 1 szt.) plus słowa kluczowe
od 3 do 6 - także w formie elektronicznej (płyta CD wklejona na ostatniej stronie 1 szt.);
» pracę w wersji elektonicznej (bez oświadczenia i podziękowań) - jeden plik w formacie DOC (Microsoft
Word)- objętość do 10MB dostarczony na nośniku CD lub DVD (nośnik opisany imieniem i nazwiskiem,
numerem albumu, kierunkiem studiów i tematem pracy - wklejony w pracy dla dziekanatu) - student
wprowadza plik z pracą dyplomową oraz wpisuje słowa kluczowe do systemu WISUS (Zapisz → Prace
dyplomowe → Temat pracy → Dodaj treść pracy);
»oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (jako strona przed spisem treści - część pracy);
» pismo z prośbą o akceptację propozycji recenzenta (od promotora pracy skierowane do Dziekana);
» dowód wpłaty za dyplom 60,00 zł - wpłata na subkonto studenta wygenerowane w Wirtualnym
Dziekanacie;
» 6 zdjęć dyplomowych 45mm x 65 mm;
» kartę informacyjną o praktykach, kołach naukowych, nagrodach (dane do suplementu) + dziennik praktyk
(dot. Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Terapia zajęciowa);
» kartę obiegową ( do zakliknięcia w systemie WISUS);
» studenci skreśleni zobowiązani są do dostarczenia pisma o reaktywację na jeden dzień w celu obrony pracy
dyplomowej skierowanego do Prodziekana d/s studenckich i zaakceptowanej przez promotora

» Formularz Monitoringu Losów Zawodowych Absolwentów;
» legitymację (lub studia I stopnia oświadczenie).
TERMINY OBRONY ustalany jest po wpłynięciu do Dziekanatu WNoZ recenzji pracy
licencjackiej/magisterskiej, pozytywnego protokołu kontroli oryginalności pracy otrzymanego od operatora
Plagiat.pl oraz wgrania przez studenta pracy licencjackiej/magisterskiej (po pozytywnym

