OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ w r. ak. 2017/2018- procedura
III rok SPORT/WF I STOPNIA i II rok SPORT/WF II STOPNIA st. stacjonarne

1.Na 7 dni roboczych przed planowanym terminem obrony składamy w dziekanacie w godzinach
obsługi:
- pod warunkiem posiadania w Wirtualnym Indeksie wszystkich wpisów.
a) płytę z wersją elektroniczną pracy dyplomowej (1 szt.)- w kopercie papierowej, opisaną ,,praca
licencjacka lub magisterska 2017, Imię i Nazwisko, Tytuł pracy’’ oraz z podpisem promotora,
(jeśli tytuł jest długi i nie mieści się na kopercie należy włożyć karteczkę z tytułem do koperty z
płytą)
b) potwierdzenie przelewu na konto indywidualne za dokumenty (najlepiej jeden przelew za
wszystko): Cennik:
• dyplom 60 zł. - dotyczy wszystkich studentów
• dyplom w j. angielskim 40 zł. - dotyczy chętnych (podanie -załącznik ogłoszenia)
• dyplom trenera 30 zł. - dotyczy studentów, którzy ukończyli specjalizację trenerską z
dyscypliny sportowej
• legitymacja instruktora sportu 50 zł. - dotyczy studentów, którzy ukończyli specjalizację
instruktorską z dyscypliny sportowej
• legitymacja instruktora 20 zł. - dotyczy studentów, którzy ukończyli specjalizacje
instruktorskie: odnowa biologiczna, instruktor treningu personalnego, instruktor
przygotowania motorycznego
c) kartę obiegową z wszystkimi wpisami, poza dziekanatem (na karcie proszę podać aktualny
telefon i adres mailowy, może być niezbędny w przypadku zmiany terminu obrony lub innej
sytuacji )
d) zdjęcia
• 4 sztuki format 4,5 x 6,5 do dyplomu - wszyscy studenci
• 1 sztuka format 4,5 x 6,5 do dyplomu w j. angielskim -dla chętnych
• 1 sztuka format 3,5 x 4,5 do dyplomu trenera –dla ukończonych specjalności trenerskich
• 1 sztuka format 3,5 x 4,5 do legitymacji instruktora –dla ukończonych specjalizacji
instruktorskich: odnowa biologiczna, instruktor treningu personalnego, instruktor
przygotowania motorycznego
• na płycie CD format zdjęcia 3,5 x 4,5 – dla ukończonych specjalności instruktora dyscyplin
sportowych
e) legitymację studencką – dot. studiów II stopnia SPORT / WF
f) podanie o dyplom w wersji angielskiej – dla chętnych
g) upoważnienie do odbioru dyplomu – dla studentów, którzy nie będą mogli odebrać dyplomu
osobiście
2. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z systemu antyplagiat składamy:
h) wydrukowaną 1 sztukę pracy dyplomowej w twardej oprawie zawierającą na końcu pracy
cztery oświadczenia: jedno podpisane przez promotora i trzy podpisane przez studenta
Jeśli student jest pewny pracy, bo np. sam zrobił antyplagiat wcześniej może złożyć wydrukowaną
pracę razem z dokumentami wymienionymi w pkt.1
3. Terminy obron :

I część - do 13 lipca 2018 r.

/

II część - do 30września 2018 r.

4. Ważne :
Student z brakami zaliczeń oraz zaległościami finansowymi nie będzie mógł przystąpić do obrony.
Płytę z pracą i dokumenty do obrony należy składać w godzinach otwarcia dziekanatu.

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

