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Terminy egzaminów dyplomowych planowane są:  
 

Data: Kierunek: 

07 lipca 2020 r. (wtorek) 
 

TECHNIKI DENTYSTYCZNE  
 

08 i 09 lipca 2020 r.   
(środa, czwartek) 

KOSMETOLOGIA  

10 lipca 2020 r. (piątek)  DIETETYKA  

11 lipca 2020 r. (sobota) RATOWNICTWO MEDYCZNE  

 

Do obrony pracy licencjackiej może przystąpić student, który złoży wszystkie egzaminy i uzyska 
wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów. Pracę licencjacką student składa do promotora, zgodnie 
z Regulaminem Antyplagiatowym w celu jej sprawdzenia w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 
Po uzyskaniu akceptacji pracy przez Promotora, praca zostaje dopuszczona do obrony. 

W tym celu należy złożyć w Dziekanacie do dnia  10 czerwca 2020 r.:  
 pracę licencjacką w wersji wydrukowanej w ogólnej liczbie 3 egzemplarzy – w tym jedną wydrukowaną 

dwustronnie w oprawie miękkiej oraz dwie wydrukowane jednostronnie, także w oprawie miękkiej. 
Praca powinna być dodatkowo dostarczona w formie elektronicznej (1 płyta CD, podpisana, w 
kopercie). We wszystkich egzemplarzach pracy powinno być podpisane przez Studenta „Oświadczenie 
o samodzielnym przygotowaniu pracy”. Promotor pracy powinien złożyć z kolei podpis na 
„Oświadczeniu o akceptacji pracy do obrony”.  

 do pracy powinien być także dołączony Raport ogólny wygenerowany przez Promotora z Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego i przez niego podpisany 

 kartę obiegową (do pobrania w dziekanacie) 

 4 zdjęcia (format 4,5 cm x 6,5 cm, czarno – białe lub kolorowe). 
Najpóźniej na tydzień przed obroną pracy należy dostarczyć do Dziekanatu prezentację multimedialną na 
płycie CD i podpisaną. Prezentację wykonują studenci wszystkich kierunków studiów. 
 

Uwaga!  W uzasadnionych p rzypadkach,  zgodn ie z Regulaminem Studiów,  na wniosek  
s tudenta ,  Dziekan ( lub  osoba przez n iego upoważniona) może p rzesunąć termin  ZŁOŻENIA 
PRACY DYPLOMOWEJ. Podania w tej  sprawie należy kierować do Prodziekana Wydziału Nauk 
Medycznych WSNS.  

 
 

 

Dla studentów, którzy nie podejdą do egzaminu dyplomowego w sesji letniej,  

a uzyskają zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,  

kolejny termin obrony jest zaplanowany w dniach:  

23 i 24 września 2020 r. 

Studenci, którzy chcą skorzystać z tego terminu, są wówczas zobowiązani do złożenia w dziekanacie pracy 

dyplomowej do 05 września 2020 r. Obowiązują wówczas te same procedury, jak w sesji letniej. 


