KOMPLET DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA WRAZ Z PRACĄ

1. Trzy egzemplarze pracy: dwa wydrukowane jednostronnie (w twardej oprawie
o stonowanych kolorach: zieleń, granat, bordo; z nadrukiem: PRACA DYPLOMOWA) oraz
jeden egzemplarz pracy dyplomowej – archiwalny, wydrukowany dwustronnie (w miękkiej
oprawie, zszyty/zgrzany). Wszystkie egzemplarze powinny zawierać stronę tytułową
przygotowaną według wzoru.
Uczelnia po obronie nie zwraca żadnego z egzemplarzy pracy dyplomowej, jeśli chcesz
mieć własny egzemplarz, powinieneś wydrukować go we własnym zakresie.
2. Praca w wersji elektronicznej na CD/DVD nagrana w formacie PDF i RTF, na kopercie
dodaj oświadczenie: „Zawartość płyty zgodna z wersją drukowaną” wraz
z podpisem studenta. Płytę podpisz wg wzoru, który znajdziesz tutaj:
http://wsiiz.pl/strefa-studenta/proces-dyplomowania/wzory-zalacznikow. Pliki powinny
być zgodne z wersją papierową.
3. Karta obiegowa (wybierz odpowiednią do swojego stopnia studiów: licencjacka albo
magisterska) poświadczająca uregulowanie zobowiązań wobec działów uczelni: działu
finansowo-windykacyjnego, biblioteki, działu praktyk i dziekanatu.
 obiegówkę podstemplowuje uczelnia we własnym zakresie,
 na obiegówce nie składasz swojego podpisu (podpis absolwenta),
 wypełniasz tylko część dotyczącą swoich danych osobowych (kontaktowych).
4. Cztery kolorowe fotografie (w stroju oficjalnym) do dyplomu o wymiarach 45 mm x 65 mm
(1 zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem); pięć fotografii w przypadku, kiedy chcesz
mieć odpis dyplomu w języku angielskim.
5. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych (jeśli wcześniej nie zostało dostarczone).
6. Dowód uregulowania opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów (60 PLN),
w przypadku zamawiania odpisu w języku angielskim dodatkowo (40 PLN). Opłaty
dokonujesz na konto uczelni bądź bezpośrednio w Dziale Płatności.
7. Dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu wraz z poświadczoną dokumentacją.
Np. uczestnictwo w kołach naukowych, samorządzie itp.
8. Wydruk raportu skróconego z procedury plagiatowej z rozwiniętymi najdłuższymi
fragmentami zidentyfikowanymi jako podobne; dokumentami, w których odnaleziono
fragmenty podobne z Bazy Aktów Prawnych oraz Bazą światowego Internetu.
WAŻNE! Kiedy dodajesz plik w pracą do weryfikacji w programie Plagiat.pl,
w miejsce tytułu wpisz tytuł swojej pracy dyplomowej.
9. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony. Można
je znaleźć na tej podstronie naszej uczelni: http://wsiiz.pl/strefa-studenta/procesdyplomowania/procedura-postepowania-antyplagiatowego (załącznik do procedury
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antyplagiatowej w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony) i tutaj:
http://wsiiz.pl/strefa-studenta/proces-dyplomowania/wzory-zalacznikow.
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie WSIiZ:
studenta/proces-dyplomowania/regulaminy-procesu-dyplomowania.

http://wsiiz.pl/strefa-

Pamiętaj!
Jeśli praca nie jest pisana we współautorstwie, należy wyjąć drugą (pustą) stronę przed oprawą
pracy. Wówczas budowa pracy wygląda tak: okładka (z tytułem PRACA DYPLOMOWA) ->
strona tytułowa -> spis treści (rozpoczynający się od str. 3) itd.

Przygotowane przez Dział Nauki, 07.09.2017 r., kontakt: dyplomanci@wsiiz.pl

