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UWAGA STUDENCI SEMESTRU DYPLOMOWEGO
STUDIÓW STACJONARNYCH WIiTCh
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich semestrów studiów,
2. Uzyskanie zaliczenia praktyk przewidzianych planem studiów (dot. studiów I-go stopnia),
3. Przedłożenie zaświadczenia lub certyfikatu z języka obcego wydanego przez SPNJO PK lub innego
dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2 wydanego przez inną uprawnioną
instytucję (dot. studiów I-go stopnia),
4. Złożenie egzemplarza pracy dyplomowej w wersji papierowej (wzór formatowania pracy dyplomowej do
pobrania na stronie: www.chemia.pk.edu.pl) oraz elektronicznej (opisana imieniem i nazwiskiem oraz
tytułem pracy dyplomowej płyta CD). – praca ta sama co w systemie antyplagiat.
5. Złożenie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z wpisaną uzgodnioną oceną promotora
i recenzenta,
6. Złożenie dodatkowych dokumentów:
 opinia promotora,
 recenzja pracy,
 umowa o przeniesienie praw majątkowych do pracy dyplomowej,
 informacja do suplementu dyplomu,
 tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej oraz osiągnięć studenta.
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 podanie o wydanie suplementu lub odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.
7. Złożenie dodatkowych dokumentów z systemu antyplagiat:
 opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony,
 oświadczenie o samodzielnym wykonaniu przez studenta pracy dyplomowej,
8. Zdjęcia do dyplomu wydawanego w języku polskim – 4 szt.
Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny być wyraźne i jednakowe.
Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami. Wyjątkiem jest osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, która może
załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Fotografie powinny mieć
zachowane równomierne oświetlenie twarzy. Twarz na zdjęciu powinna mierzyć ok. 3,5 cm od czubka
głowy do podbródka. Sylwetka na zdjęciu powinna być skadrowana jako popiersie w proporcji około 2/3
(głowa) do 1/3 (tors). Tło fotografii powinno być jasne i jednolite. Fotografie umieszczone w dyplomie
powinny przedstawiać absolwenta w stroju formalnym.
9. Opłata za dyplom wydawany w języku polskim – 60 zł,
10. Aby uzyskać odpis dyplomu w języku obcym (tylko jeden odpis) należy złożyć podanie do Prodziekana
ds. Dydaktyki wraz z opłatą w wysokości 40 zł i dodatkową 1 fotografią (identyczną jak załączoną do
dyplomu).
11. Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie legitymację studencką, bądź
dokument potwierdzający fakt jej zgubienia lub kradzieży (dot. studiów II-go stopnia).
Druki do pobrania na stronie: www.chemia.pk.edu.pl
Przed odebraniem dyplomu absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec PK,
dokumentując to kartą odejścia.
Wszelkie opłaty za dyplom należy przeleć na osobiste konto wirtualne.
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